Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA EKSPERTA

Ja, niżej podpisany(-a) jestem:
1. świadomy(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.)przewidującego karę pozbawienia wolności do
lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam że:
a) korzystam w pełni z praw publicznych;
b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów do
oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału
w wyborze projektów.
3. Oświadczam, że jestem gotowy(-a) do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych
w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podstawie przepisów art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
4. Przyjmuję do wiadomości, iż wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny
merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 nie jest tożsamy z powołaniem mnie do Komisji Oceny
Projektów w charakterze eksperta i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu.
5. Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów,
akceptuję jego zapisy i będę się do nich stosował(-a).
6. Oświadczam, iż nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P
2014-2020, Instytucją Wdrażającą RPO WK-P 2014-2020 ani Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020.
7. Oświadczam iż, nie jestem pracownikiem firmy konsultingowo-doradczej/przedsiębiorcą,
która/y przygotowuje projekty w ramach RPO WK-P, przy czym jako ww. firmę należy rozumieć
osobę/firmę/jednostkę/przedsiębiorstwo,
które
wspomaga
wnioskodawców
w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektu, jako pracownika należy
rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym.

8.

Oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO
WK-P 2014-2020 w przypadku zmiany stanu faktycznego dotyczącego wszystkich punktów
oświadczenia. Zobowiązuję się do przetwarzania pozyskanych danych zgodni
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. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanym dalej
„RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Jestem świadomy/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych
w związku z procesem naboru kandydatów na ekspertów oraz dalszych czynności z tym
związanych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. oraz
przepisami wykonawczymi, a w szczególności zobowiązuję się do nieujawniania jakichkolwiek
uzyskanych informacji osobom trzecim.

9. Oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P 2014-2020.
10. Oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie strategii rozwoju WK-P.
11. Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs:
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl mojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej
umieszczonego w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów
zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
12. Oświadczam, że nie pozostaję w konflikcie interesów, o której mowa w wytycznych KE
dotyczących krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych w zakresie europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Konflikt interesów definiowany jest jako
sytuacja, kiedy interes prywatny osoby pełniącej funkcję publiczną wpływa, bądź wydaje się
wpływać, na bezstronne i obiektywne wykonywanie jej oficjalnych funkcji.
Interes prywatny rozumiany jest jako jakakolwiek korzyść dla takiej osoby, jej rodziny, bliskich
krewnych, przyjaciół i osób fizycznych lub organizacji, z którymi dana osoba posiada lub
posiadała powiązania gospodarcze lub polityczne. Obejmuje on także wszelkie zobowiązania,
finansowe bądź cywilne, z nimi związane. Na mocy rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 966/2012 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie
funkcji osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu lub audytora wewnętrznego jest
zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność
państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem.
13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji
RPO WK-P 2014-2020, 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. Urz. UE
L 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Jestem świadomy/a, iż Administratorem
Danych Osobowych gromadzonych w związku z procesem naboru kandydatów na ekspertów
oraz dalszych czynności z tym związanych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON:
871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
14. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej
RODO.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia 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 (dalej jako: RODO) informujemy:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych).
2. Osobą wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, Punkt kontaktowy: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, adres e-mail:
iod@kujawsko-pomorskie.pl, telefon 56 62 18 243.
3.
Celem zbierania/przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Administratora Danych Osobowych
w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
w tym w szczególności: w tym w szczególności: rekrutacja i wybór kandydatów na ekspertów, wpis do Wykazu
upublicznianego na stronie internetowej IZ RPO WK-P, realizacja zapisów ujętych w umowach zawartych z ekspertami,
ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość, raportowanie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (Województwo KujawskoPomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu
Teatralnym 2, 87-100 Toruń ) - art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy
Wdrożeniowej.
5. Kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020, podmioty
świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do
przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty
wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Województwa KujawskoPomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia
danych.
8. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym
mowa w art. 22 RODO.
10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

…………………….…………, dnia ………………r.

……………………………………………………………………
podpis kandydata

