
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Biuro projektu: CentrEdu Wioletta Cywińska, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin, tel. +48 788 708 098, 
email: biuro@centredu.pl 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacyjnego 

 
Projekt „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, realizowany przez CentrEdu Wioletta 

Cywińska, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, na podstawie Umowy nr RPZP.06.05.00-32-

K109/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie 

w ramach  

Działania 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących 

pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 
Okres realizacji projektu: 03.04.2018 – 28.02.2019 

 
Klauzula informacyjna do projektu 

 

CentrEdu Wioletta Cywińska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 25, wpisana do 

CEIDG, NIP 8521503245, jest Administratorem Danych projektu Motywacja, aktywizacja, SUKCES!. W 

celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i mając świadomość znaczenia 

informacji dla realizacji misji i celów CentrEdu Wioletta Cywińska, informujemy Pana / Panią, iż: 

1. Podanie przez Pana/Panią danych na potrzeby realizacji projektu Motywacja, aktywizacja, 

SUKCES! jest dobrowolne. 

2. Podanie danych osobowych wynika z Regulaminu projektu i jest warunkiem koniecznym do 

uczestnictwa oraz zawarcia umowy z beneficjentem projektu. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie SL 2014. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu Motywacja, 

aktywizacja, SUKCES zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. 

5. dane przekazane na podstawie formularza rekrutacyjnego uczestnika mogą być udostępniane przez 

CentrEdu Wioletta Cywińska, podmiotom upoważnionym do uzyskania takiej informacji, 

6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Partner projektu Motywacja, aktywizacja, 

SUKCES. 

7. Dane osobowe będą archiwizowane i przechowywane przez okres realizacji projektu i po jego 

zakończeniu, tj. nie później niż do 31.12.2032 roku, lub do momentu zgłoszenia prośby o ich 

usunięcie. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9. Inspektorem Ochrony Danych (w skrócie IDO) w CentrEdu Wioletta Cywińska jest Pani 

Wioletta Cywińska adres e-mail biuro@centredu.pl . 

10.  Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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