
 
  

 

 

 

STATEMENT OF THE PROJECT PARTICIPANT  

With regard to the accession to the “SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance” 

project. implemented by the University of Gdańsk under the Interreg South Baltic 2014 – 2020 Programme, I hereby declare that I 

acknowledge that, with regard to the South Baltic Programme set: 

1. The Minister of Investment and Development will be the Controller of my personal data  

2. The Data Protection Officer's contact details are:  iod@miir.gov.pl  

3. In accordance with Article 6(1)(c) and Article 9(2)(g) of the GDPR of 27 April 2016, my personal data is necessary for the 

implementation of the Interreg South Baltic 2014-2020 Programme and shall be processed under: 

a) Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 

Data Protection Regulation); 

b) Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural 

Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European 

Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and 

repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (Official Journal of the European Union, L 347 of 20.12.2013 );  

c) Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1301/2013 of 17 December 2013 on the European Regional 

Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) 

No 1080/2006 (Official Journal of the European Union, L 347 of 20.12.2013); 

4. My personal data will be processed only for the purpose of implementing the “SEAPLANSPACE - Marine spatial planning 

instruments for sustainable marine governance” project, in particular, confirming the eligibility of expenditure, supporting project 

participants, evaluation, monitoring, inspecting, auditing, reporting as well as information and promotion activities under the 

Interreg South Baltic 2014-2020 Programme, as well as safeguarding the fulfilment of the notification obligation to make 

information on entities receiving support from the European Regional Development Fund public.  

Subsequently my data will be processed in order to comply with the obligation to archive documents. 

5. My personal data will be entrusted for processing to the Beneficiary implementing the Project – the University of Gdańsk, ul. 

Bażyńskiego 8, 80-309 and entities that provide services to it in connection with the implementation of the Project. 

6. The recipient of my personal data will be: 

a. intermediary institutions; 

b. entities providing services to the Ministry of Development in connection with the implementation of the Interreg South Baltic 

2014-2020 Programme, in particular, entities carrying out evaluation studies, 

c. entities providing services related to the processing of personal data (e.g. IT service providers). 

Such entities will process data on the basis of an agreement with the Managing Authority and only in accordance with its 

instructions. 

7. My data will be stored for the term of the project implementation, in accordance with the principles of durability, until the 

obligation to archive the project documents is fulfilled. 

8. I have the right to access the content of my data and the right to rectification, erasure or to restriction of processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. I have the right to withdraw my consent to the processing of my personal data – in such a situation, however, I will not be able 

to continue the participation in the project.  

10. I have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection when I consider that the 

processing of my personal data violates the GDPR rules. 

11. Providing my personal data is necessary for compliance with statutory obligations of the Managing Authority related to the 

process of applying for EU funds and the State budget as well as the implementation of projects under the Interreg South Baltic 

2014-2020 Programme. I am obliged to provide thereof and failure to provide personal data will result in the inability to participate 

in the above process. 

12. My personal data will not be processed by automated means (there is no profiling). 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu „SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine 

governance” realizowanego przez Uniwersytet Gdański w ramach programu Interreg South Baltic 2014 – 2020, oświadczam, że 

przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru Program Południowy Bałtyk: 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Minister Inwestycji i Rozwoju 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  iod@miir.gov.pl  

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji programu Interreg Południowy Bałtyk 2014- 2020 i będą przetwarzane na podstawie: 

a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);  

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie 

uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);4. Moje dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji projektu „SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance” w 

szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, 

kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 

2014-2020, oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Następnie moje dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt - Uniwersytetowi Gdańskiemu, ul. 

Bażyńskiego 8, 80-309 oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Ministerstwa Rozwoju w związku realizacją programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-

2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych – w takiej sytuacji jednak nie będę mógł/mogła 

kontynuować uczestnictwa w projekcie.  

10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków Instytucji Zarządzającej związanych z 

procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 

2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestnictwa w powyższym procesie. 

12. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania) 

 

 

 

 

 

                                           ……………………………………………………….                                                       …………………………………………………………. 

                                     (place and date/miejscowość i data)                                             (legible signature of a project participant/ 

czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 
 
1 Delete if not applicable/Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
2 as above/ j.w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


