Załącznik nr 6

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a

........................................................................................
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a

........................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ....................................................................
wydanym przez

..................................................................................................

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Lubelskie (Zarząd Województwa
Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) danych osobowych ujawnionych przeze
mnie w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182, z późn. zm.) w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
oraz informacji na temat wykształcenia.
2. wyrażam zgodę na umieszczenie w Wykazie ekspertów, o którym w art. 49 ust. 10
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1146) danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej oraz wskazanie dziedziny i specjalizacji objętej RPO WL 2014-2020, w
której posiadam wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.
3. oświadczam, iż wiadomym mi jest, iż zgodnie z treścią art. 49 ust. 11 z dnia 29 sierpnia
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146). Wykaz ekspertów,
o którym mowa w pkt 2 zostanie opublikowany na stronach internetowych instytucji
zaangażowanych we wdrażanie RPO WL.
4. zostałem poinformowany/a:
a) iż administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego
(Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin)
b) o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych
c) iż podanie danych osobowych je dobrowolne oraz, że dane osobowe będą
przetwarzane w celach określonych w art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

.......................................
(miejscowość, data)



......................................
(podpis)

Dotyczy danych osobowych ujawnionych przez eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach,
wnioskach o aktualizację danych osobowych oraz innych dokumentach składanych przez kandydata na eksperta
etc.

