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Stowarzyszenie Integracja na Plus  

OŚWIADCZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie 

Kociewskim Centrum Integracji Społecznej”: 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Integracja na Plus pełniący funkcję Instytucji Tworzącą (IT) dla Kociewskiego 

Centrum Integracji Społecznej, mający siedzibę przy  ul. Kościerskiej 2  

w Skarszewach (83-250). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: biuro@integracjaplus.pl 

lub tel. 606 916 221. 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Indywidualnego 

Programu Zatrudnienia Socjalnego, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–

promocyjnych oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 

wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane 

będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Tworzącą – 

Stowarzyszenie Integracja na Plus oraz podmioty, które świadczą usługi na jego 

rzecz, w związku z realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a) instytucje pomocy społecznej (Ośrodek Pomocy Społecznej); 

b) instytucje rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy); 

c) podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Integracja na Plus  

w związku realizacją Indywidualnego programu Zatrudnienia Socjalnego,  

w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

d) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych 

(np. dostawcom usług informatycznych, usług księgowych, kadrowych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Tworzącą 

i tylko zgodnie z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Indywidualnego Programu 

Zatrudnienia Socjalnego, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu 

wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 



 

 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych 

obowiązków Instytucji Tworzącej Kociewskie Centrum Integracji Społecznej 

związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz 

realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma 

profilowania). 

 

 

 

……………………………….. ………………………………. 

     (miejscowość i data)            (czytelny podpis) 

 

 


