
 

„Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs 

Klauzula informacyjna 
dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie pn.  

„Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” 
 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) 
informujemy, że:  

Administratorem przekazanych danych osobowych jest 4EDU Sp. z o.o. Może się Pani/Pan skontaktować 
pisząc na adres: biuro@4edu.com.pl lub telefonując pod numer: 32 302 96 80. Administrator powołał inspektora 
ochrony danych z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: ludmila.mazur@4edu.com.pl lub 
telefonując pod numer: 785 051 015. 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Bytomia. Może się Pani/Pan 
skontaktować pisząc na adres: um@um.bytom.pl. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym 
można skontaktować się pisząc na adres mailowy: pi@um.bytom.pl. 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA. Może się 
Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: ulica@fundacjaulica.pl lub telefonując pod numer: 512 337 937 
Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: 
ulica@fundacjaulica.pl lub telefonując pod numer:  512 337 937 

1. Pani/Pana dane przetwarzane są w procesie rekrutacji do uczestniczenia w projekcie Program 
Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom. 

2. Podanie danych osobowych w tym danych o wykształceniu, statusie na rynku pracy, danych o stanie 
zdrowia (niepełnosprawność) jest dobrowolne aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi 
przeprowadzenia rekrutacji. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa i beneficjenta projektu. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji usługi 

w projekcie oraz po jej zakończeniu zgodnie z przepisem prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

zaktualizowania, jak również ograniczenia ich przetwarzania.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
                                          

   Zapoznałam/em* się z treścią klauzuli 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019 poz 1781 z późniejszymi 

zmianami) oraz 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 (RODO) 

 

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

   

Miejscowość i data    podpis uczestnika projektu/ 
 opiekuna prawnego 

 
* - niewłaściwe skreślić 


