
 

                                         

          

 

Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy 

ostatecznego  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Aktywni i bezpieczni dzięki ERASMUS+” 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest Komisja 

Europejska pełniąca funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu ERASMUS + Edukacja 

dorosłych , KA210-ADU, mająca siedzibę przy B-1049 w Brukseli. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

w art.4 ust.1 lit. c oraz art.10 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/1725 – moje dane osobowe są niezbędne do realizacji Programu Edukacja dorosłych  

KA210-ADU na podstawie: 

a) Decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2018 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE. 

3. Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu ,, Aktywni 

i bezpieczni dzięki ERASMUS+” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenie wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

4. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Edukacja dorosłych , KA210-ADU, mającej 

siedzibę przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-05 Warszawa oraz Fundacji „Puławskie Centrum 

Przedsiębiorczości”, u. Mościckiego 1 , 24-110 Puławy (Koordynator) oraz Novarecon srl  Via 

Bovio 6 , Novara 28100 Italy (Partner).  

5. Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe wrażliwe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej lub beneficjenta kontrole i audyt. 

6. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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