Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie dla przedsiębiorców od Fundacji Inwestor w ramach projektu
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. (Oświadczenie
uczestnika projektu)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Działalność Fundacji”
jest: Fundacja Inwestor z siedzibą w Krakowie przy ul.Sołtysowska 12B / LU4, 31-589 Kraków,
wpisaną przez Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców pod KRS 0000593248, NIP 6751529603,
REGON 363281495.
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „System
teleinformatyczny” jest Inwestor Group sp. z o.o. ul. Sołtysowska 12B/LU4, 31-587 Kraków, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieście pod
numerem KRS 0000593248, NIP 6751529603, REGON 363281495.
3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lun art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późn. Zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Projektu „Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, moje dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji projektu „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości” oraz innych projektów fundacji Inwestor a w szczególności w celu
udzielenia wsparcia w dostępie do realizacji usługi rozwojowej, założeniu konta, monitoringu
podczas usługi rozwojowej, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych.
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotom które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu a także Usługodawcom, którzy są wybrani do realizacji
usługi rozwojowej.
6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
8. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu
oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego.
9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej.
10. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Kraków, dnia

………………………………………………………………….
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie dla przedsiębiorców od Fundacji Inwestor w ramach
projektu „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. (Zakres
danych osobowych)

Zakres danych osobowych:
1. Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w
realizację programów : Imię, Nazwisko, Miejsce pracy, Adres e-mail, Login .
2. Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów
projektów (osoby upoważnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
beneficjenta/partnera) : Imię, Nazwisko, Telefon, Adres e-mail, Kraj, PESEL.
3. Wnioskodawcy: Nazwa wnioskodawcy, Forma prawna, Forma własności, NIP, Kraj, Adres (Ulica, Nr
budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość), Telefon, Adres e-mail.
4. Beneficjenci/Partnerzy: Nazwa beneficjenta/partnera, Forma prawna beneficjenta/partnera, Forma
własności, NIP, REGON, Adres(Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość), Telefon,
Fax, Adres e-mail, Kraj, Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy.
5. Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą): Kraj, Nazwa instytucji, NIP, Typ instytucji, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość,
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA), Telefon
kontaktowy, Adres e-mail, Data rozpoczęcia udziału w projekcie, Data zakończenia udziału w
projekcie, Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji, Rodzaj przyznanego wsparcia, Data
rozpoczęcia udziału we wsparciu, Data zakończenia udziału we wsparciu.
6. Dane uczestników indywidualnych: Kraj, Rodzaj uczestnika, Nazwa instytucji, Imię, Nazwiska, PESEL,
Płeć, Wiek w chwili przystępowania do projektu, Wykształcenie, Województwo, Powiat, Gmina,
Miejscowość, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA),
Telefon kontaktowy, Adres e-mail, Data rozpoczęcia udziału w projekcie, Data zakończenia udziału w
projekcie, Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, Wykonywany zawód,
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia), Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie,
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM -Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych),
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, Rodzaj
przyznanego wsparcia, Data rozpoczęcia udziału we wsparciu, Data zakończenia udziału we wsparciu,
Data założenia działalności gospodarczej, Kwota przyznanych środków na założenie działalności
gospodarczej, PKD założonej działalności gospodarczej, Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia, Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań, Osoba z niepełnosprawnościami, Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących, W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu, Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu, Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
powyżej).

