
 

                                                                                                                                                   

Realizacja zadania współfinansowana ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych: „Szansa na sukces jest zawsze, 

wystarczy zrobić pierwszy krok – terapia i  rehabilitacja dzieci 

i młodzieży z terenu województwa śląskiego” na podstawie 

umowy nr ZZO/000272/12/D z dnia 23 maja 2022 roku. 

 

Oświadczenie beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Fundację „Piastun – Wyrównywanie Szans”, „Fundację Szansa 

jest zawsze” oraz PFRON 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Szansa na sukces jest zawsze, wystarczy 

zrobić pierwszy krok – terapia i  rehabilitacja dzieci i młodzieży z terenu województwa 

śląskiego”,  przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13,  zwanym dalej 

„PFRON”, reprezentowanym przez Jana Wrońskiego – pełnomocnika PFRON oraz Ewę 

Borawską – pełnomocnika PFRON  

oraz   

Fundację „Piastun – Wyrównywanie Szans z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 293 

wpisaną do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejstru Sądowego nr KRS 0000292978, zwaną dalej „Zleceniobiorcą-Liderem”, 

reprezentowaną przez Sandrę Przednowek – Zając – Prezesa oraz Adama Klacka – V-ce 

Prezesa 

oraz  

Fundację „Fundacja Szansa jest zawsze” z siedzibą w 41-103 Siemianowice Śląskie, 

ul.Kościelna 39 wpisaną do rejestru sądowego nr KRS 0000926382, zwaną dalej 

„Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez Ewę Jagieło – Członka Zarządu oraz Martynę 

Pawlak – Madej – Członka Zarządu. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

adres email: biuro@fundacjapiastun.pl 

3) Moje dane osobowe będą  przekazane do PFRON za pośrednictwem EGW w celu 

monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Zleceniobiorcę oraz do 

celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON oraz przetwarzane 

w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków PFRON w zakresie 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji. 
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4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO oraz art. 9 ust.2 lit.b, c, g 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 – dalej: 

RODO). 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Zleceniobiorcy realizującemu 

projekt  - Fundacji „Piastun – Wyrównywanie Szans z siedzibą w 41-800 Zabrze, 

ul. Wolności 293 oraz Fundacji „Fundacja Szansa jest zawsze” z siedzibą w 41-103 

Siemianowice Śląskie, ul.Kościelna 39 

6) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji przed 

administratora danych osobowych. 

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 

usunięcia moich danych osobowych. 

9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Biorąc pod uwagę powyższe informację wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Administratora danych 
w celach związanych z realizacją  „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym przez PFRON”, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).  

 

  

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

* Niepoprawne skreślić 

**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


