
 
 

  
 

 
KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
„Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi , a zapamiętam. Pozwól mi zrobić , a zrozumiem”- nowe 

kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno 
 RPWP.08.01.02-30-0230/16 

 
 

 

Szanowni Uczestnicy! 

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej projektu „Powiedz mi a 
zapomnę. Pokaż mi , a zapamiętam. Pozwól mi zrobić , a zrozumiem”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli 
w Gminie Rogoźno Gmina Rogoźno informuje, że zaktualizowane zostały informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych w ramach projektu. 

Prawidłowe brzmienie informacji: 

1. Administratorem danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-
2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych - Minister Inwestycji i Rozwoju, mający siedzibę na ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 
podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:  

a) rozporządzenia 1303/2013; 

b) rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia 1303/2013; 

b) rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

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) 

 

Informuję, że w związku z udostępnieniem danych wrażliwych zmianie uległ też zakres informacji gromadzony w 
formularzu rekrutacyjnym. 

 

Aktualny komplet dokumentów wraz z regulaminem dostępny jest w biurze projektu (ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno) 
oraz na stronie internetowej: www.rogozno.pl.  

 

          Zastępca Burmistrza Gminy Rogoźno 

         Renata Tomaszewska 
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