
 

Oświadczenie o bezstronności i poufności Oceniającego1/Eksperta2 

 Oświadczam, że znane mi są cele i założenia projektu oraz procedura i kryteria oceny wyboru innowacji w 
ramach projektu „Śląska Przestrzeń innowacji” i zobowiązuję się do oceny fiszek/prezentacji3 innowacji w 
sposób rzetelny i odpowiedzialny, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, z zachowaniem pełnego 
obiektywizmu i bezstronności.  

 Oświadczam, że: 
- nie byłam/em karana/y za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa przeciwko wiarygodności 
dokumentów oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu  
- nie jestem ubiegającym się o grant, właścicielem, współwłaścicielem, pracownikiem albo członkiem 
organów zarządzających lub organów nadzorczych ubiegającego się o grant  
- nie jestem połączony/a związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ubiegającym się o grant lub 
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych ubiegającego się o grant  
- nie pozostaję z ubiegającym się o grant w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji 
publicznej. 

 Oświadczam, że w przypadku pojawienia się przesłanek dotyczących wystąpienia konfliktu interesów, w 
sytuacji, gdy względy osobiste, rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, relacje zawodowe, czy interes 
ekonomiczny lub jakikolwiek inny interes wspólnym z wnioskodawcami mogą mieć wpływ na bezstronność 
mojej oceny zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Kierownika projektu „Śląska Przestrzeń 
innowacji” oraz niezwłocznego odstąpienia od oceny innowacji. 

 Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi 
ujawnione oraz przygotowane przeze mnie w trakcie rekrutacji. 

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

 
 

……………………………………………… 
Data i podpis Oceniającego/Eksperta 

 
 
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Eksperta 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679) 
W związku ze oceną innowacji w ramach projektu pn. „Śląska Przestrzeń Innowacji” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. 
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla złożenia wniosku o 
powierzenie grantu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17grudnia 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, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

                                                      
1 Zaznaczyć w przypadku oceny formalnej 
2 Zaznaczyć w przypadku oceny merytorycznej 
3 Niepotrzebne skreślić 



 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17grudnia 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, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania oceny innowacji w związku z realizacją projektu „Śląska 
Przestrzeń Innowacji” w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacji Fundusz 
Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Rudzka 13C, 44-200 
Rybnik (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości złożenia wniosku o powierzenie grantu. 

6. W projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, numer telefonu, adres  
e-mail, miejsce zamieszkania, nazwę firmy, których administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla złożenia 
wniosku i realizacji grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 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, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

7. Moje dane osobowe mogą zostać przetworzone przez firmę Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz inne 
podmioty, które świadczą usługi internetowe na rzecz beneficjenta. Oznacza to jednocześnie, że moje dane osobowe 
mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Firma Google zapewnia bezpieczeństwo danych przekazywanych poza 
EOG, dzięki przystąpieniu do programu "Tarcza Prywatności", a także spełnienia obowiązki wynikające z V rozdziału 
RODO. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 

-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@mfipr.gov.pl lub adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych Beneficjenta: iodo@rt-net.pl. 
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych 
 
 

                                                                                                    
 

……………………………………………… 
Data i podpis Eksperta 


