REGULAMIN REKRUTACJI OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH I ICH UDZIAŁU
W PROJEKCIE
nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i
Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz, współfinansowanym
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 – 2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3.
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-SPR z Europejskiego Funduszu
Społecznego
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji opiekunów nieformalnych i ich udziału w
projekcie nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i
Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz, współfinansowanym
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 – 2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3.
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-SPR z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt realizowany jest w okresie: od 2019-11-04 roku do 2022-11-03.
3. Liderem projektu jest Gmina Wieprz.
4. Realizatorami projektu są: Gmina Wieprz oraz Stowarzyszenie Pomocy
Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu.
5. Biuro Projektu mieści się pod adresem Wieprz, ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz,
tel. (33) 432 26 30, mail. biuro@dds.wieprz.pl.
6. Informacje na temat Projektu,
zamieszczane będą na stronach
http://www.nadzieja.wieprz.pl/.

naboru i realizacji form wsparcia
internetowych:
www.wieprz.pl oraz

7. Udział w projekcie w okresie jego trwania jest nieodpłatny.
8. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania
9.2.3 (konkurs nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19).
9. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na
terenie gminy Wieprz poprzez utworzenie pierwszego Dziennego Domu Opieki i
Aktywizacji.
10. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz z zasadą
niedyskryminacji.
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11. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów
rekrutacyjnych (z możliwością pobrania) są dostępne na stronach internetowych:
www.wieprz.pl oraz http://www.nadzieja.wieprz.pl/ oraz w biurze projektu pod
adresem Wieprz, ul. Podgórze 18.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Opiekun faktyczny (nieformalny) - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą
niesamodzielną,
niebędąca
opiekunem
zawodowym
i
niepobierająca
wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek
rodziny. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego wskazanego w
SzOOP RPO WM należy traktować tożsamo.
2. Osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego.
3. Projekt - Projekt nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego
Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz,
współfinansowany
ze
środków
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i
zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-SPR
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Uczestnik projektu (dot. osób zrekrutowanych na podstawie niniejszego
regulaminu) - opiekun nieformalny osoby niesamodzielnej BO, który został
zakwalifikowany do udziału w Projekcie, podpisał deklarację uczestnictwa i
skorzystał co najmniej z jednej z form wsparcia zaproponowanych w projekcie.
§3
Zakres wsparcia
Działanie polegające na udzielaniu informacji, edukacji, wsparcia i poradnictwa,
zarówno dla opiekunów nieformalnych BO jak i dla osób niesamodzielnych
korzystających z usług Dziennego Domu.
Działania indywidualne polegające na współpracy z rodziną w zakresie
rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywaniu rozwiązań mających na
celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywaniu instytucji
zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, udzielaniu wsparcia w
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zachowaniu więzi rodzinnych i nawiązywaniu kontaktów z współuczestnikami,
przeprowadzaniu rozmów wspierających, udzielaniu wskazówek i informacji
pomagających opiekunom rodzinnym w opiece nad seniorem.
Placówka udzielać będzie także wsparcie psychologiczne oraz wskazywać
uczestnikom i ich rodzinom możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, w
tym motywować ich do podjęcia aktywności i uczestnictwa w zajęciach, imprezach
organizowanych poza placówką.
Planuje się również działania uzupełniające:
•pomoc w załatwianiu wizyt u lekarza, współpraca ze służbami medycznymi;
•pomoc w załatwianiu różnego rodzaju usług i napraw, w szczególności osobom
samotnym.
Planuje się, że w ramach działania, nawiązana zostanie współpraca z 10
opiekunami nieformalnymi BO.
§4
Uczestnicy projektu
Zgodnie z założeniami projektu, uczestnikami w projekcie są osoby niesamodzielne
powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Wieprz, wymagające pomocy
w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych, które zostały
zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz korzystające ze wsparcia w ramach
niniejszego Projektu.
Uczestnikami projektu są także opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych
BO, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, podpisali deklarację
uczestnictwa w projekcie i skorzystali co najmniej z jednej z zaproponowanych form
wsparcia.
§5
Warunki uczestnictwa
1. Kandydaci na uczestników projektu /opiekunów nieformalnych/ muszą spełniać
następujące kryteria dostępu:
a) mieszkać na terenie województwa małopolskiego;
b) być opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej – BO.
2. Kandydaci na uczestników projektu /opiekunów nieformalnych/ zobowiązani są
do złożenia wymaganych dokumentów wymienionych w § 6 pkt 14.
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§6
Rekrutacja uczestników
1. Rekrutacji opiekunów nieformalnych do projektu dokonują członkowie Komisji
powołanej na podstawie niniejszego zarządzenia w składzie:
a) Katarzyna Mitoraj - koordynator projektu,
b) Barbara Bliźniak - koordynator w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu,
c) Justyna Ślesak - pracownik socjalny w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu.
2. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans. Wykorzystana
infrastruktura przyjazna jest osobom niepełnosprawnym. Rekrutacja prowadzona
jest z zapewnieniem bezstronności i przejrzystości procesu, zgodnie z warunkami
jawnymi, jednakowymi dla wszystkich kandydatów, w oparciu o niniejszy
Regulamin.
3. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w siedzibie Dziennego Domu
Seniora w Wieprzu, przy ulicy Podgórze 18, 34-122 Wieprz, w godzinach pracy
Domu od dnia 16.06.2020r. do wyczerpania liczby 10 miejsc w projekcie.
4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny poprawności złożonych dokumentów
zgłoszeniowych. Po każdym spotkaniu Komisji rekrutacyjnej sporządzany jest
protokół z jej pracy.
5. Czas rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do projektu – do 14 dni od daty
złożenia kompletnych dokumentów. W przypadku braków formalnych
w dokumentacji, czas biegnie od daty złożenia kompletnych dokumentów.
6. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu poprawnie, kompletnie
wypełnionej dokumentacji, a nie datę wypełnienia lub wysłania formularza.
7. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie na właściwym formularzu
zgłoszenia, w języku polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.
Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, zawierające wszystkie poprawnie
wypełnione i podpisane formularze. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone
ze względów formalnych, chyba, że osoba składająca wniosek dokona jego
korekty. W powyższym przypadku datą złożenia wniosku będzie data złożenia
poprawnie wypełnionej korekty wniosku.
8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do
udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie
decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa, kolejność zgłoszeń
oraz zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.
9. Potwierdzeniem udziału w projekcie, będzie złożenie przez opiekuna
nieformalnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącej załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
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10. Dla każdego uczestnika przygotowany zostanie Indywidualny Plan Wsparcia.
11. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia
pierwszej formy wsparcia.
12. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji.
13. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydata do projektu wraz z informacją na
temat terminu rozpoczęcia wsparcia może być przekazana kandydatowi
telefonicznie.
14. Wykaz dokumentów, które kandydat na uczestnika projektu musi przedłożyć:
- formularz (wniosek) zgłoszeniowy – załącznik nr 1
- oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 2
15. Uczestnik projektu zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia
o zmianie danych osobowych przekazanych podczas procesu rekrutacji oraz
bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
opiekuna jak również osoby niesamodzielnej w projekcie.
16. Zakończenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą:
a) zrealizowania wsparcia określonego w Indywidualnym Planie Wsparcia dla
Uczestnika projektu.
b) dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
c) naruszenia postanowień Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, Regulaminu
pobytu w ośrodku, o czym uczestnik projektu powiadamiany jest w formie pisemnej.
d) zdarzeń losowych, m.in. znacznego pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci
uczestnika projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1.Gmina Wieprz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Informacje o ewentualnej zmianie Regulaminu zostaną zamieszczone na stronach
internetowych www.wieprz.pl oraz http://www.nadzieja.wieprz.pl/.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej,
przez okres realizacji projektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji opiekunów nieformalnych oraz ich
udziału w projekcie
Formularz (wniosek) zgłoszeniowy do projektu
“Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na
terenie gminy Wieprz”
Potwierdzenie
złożenia
wniosku(data
wpływu)

Podpis
osoby
przyjmującej

I. DANE OSOBOWE
Proszę wypełnić wszystkie pola w czytelny sposób:
Dane osobowe kandydata na uczestnika projektu
–OPIEKUNA NIEFORMALNEGO
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Płeć:

Kod
pocztowy,
miejscowość
Ulica, nr domu/lokalu
Numer telefonu/adres
e-mail
Oświadczenia Opiekuna nieformalnego:
1.Oświadczam, że zapoznałam/-em się, rozumiem i akceptuję Regulamin rekrutacji i
udziału w projekcie.
2.Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem
faktycznym.
3.Oświadczam, że spełniam minimalne kryteria udziału w projekcie:
a) zamieszkuję na terenie województwa małopolskiego,
Utworzenie
Beneficjent Projektu:
Gmina Wieprz
Adres: ul. Centralna 5
34-122 Wieprz

Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz
Logo:

b) jestem opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej – BO:
……………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko oraz adres osoby niesamodzielnej/
4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że pierwszą i obowiązkową formą
wsparcia jest doradztwo oraz zobowiązuję się do uczestnictwa w formach wsparcia, na
które zostanę skierowany – zawartych w Indywidualnym Planie Wsparcia.

………………………………………….
/miejscowość, data/

………………………………………….
/podpis opiekuna nieformalnego/

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z art. 13 i art. 14 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący
Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul.
Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).
3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem
i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 na podstawie:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

Utworzenie
Beneficjent Projektu:
Gmina Wieprz
Adres: ul. Centralna 5
34-122 Wieprz

Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz
Logo:

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
4) 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.
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 oraz pkt 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
projektu
nr
RPMP.09.02.03-12-0469/19
pn.
Utworzenie
Dziennego
Domu
Opieki
i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz, współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie nr 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysową - SPR z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz
do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego
w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją
odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
11. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM1 lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR2;
c) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
Inspektora Ochrony Danych MCP3 lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

1

iodo@umwm.malopolska.pl

2

mailto:iod@miir.gov.pl
dane_osobowe@mcp.malopolska.pl

3
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Po zapoznaniu się z powyższą informacją oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu rekrutacji opiekunów nieformalnych prowadzonej w ramach realizacji projektu nr
RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na
terenie gminy Wieprz, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny
społecznie, Działanie nr 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz
interwencja kryzysową - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika Projektu

Ponadto oświadczam, iż zostałam(-em) poinformowana(-y), że projekt jest współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie nr 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie
9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysową - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego
………………………………………………
Miejscowość, data
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji opiekunów nieformalnych oraz ich
udziału w projekcie
4OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i
Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” nr RPMP.09.02.03-120469/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014- 2020” jest
Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do
korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru
danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 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 ustanawiające 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 uchylające
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;
4 Należy dostosować pod kątem tylko tych zbiorów danych osobowych, w których przetwarzane są dane
uczestnika projektu.
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4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające 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;
4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i
Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” nr RPMP.09.02.03-120469/19, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11,
31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - Gminie Wieprz z siedzibą w
Wieprzu, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom,
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Stowarzyszeniu Pomocy
Bezrobotnym i Ich Rodzinom „NADZIEJA” z siedzibą w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34122 Wieprz. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego 5, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i
rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i
okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później 6;
7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a
konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach
projektu;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;

5 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju.
6 Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej,
rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.).
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9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób
opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie
w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy RODO;
11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa;
12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również profilowane
13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM7 lub pisemnie
na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30- 017 Kraków;
b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR8;
c) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: Inspektora Danych Osobowych MCP9 lub pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.
Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
14. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot.
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji10;
15. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot.
mojego statusu na rynku pracy11;

7 iodo@umwm.malopolska.pl
8 mailto:iod@miir.gov.pl
9 dane_osobowe@mcp.malopolska.pl
10 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
11 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
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16. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej)12.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU

12 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji opiekunów nieformalnych oraz ich
udziału w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
– OPIEKUN NIEFORMALNY BO
Ja, niżej podpisana/y
.........................................................................................
(imię i nazwisko)

........................................................................................
(numer PESEL)
deklaruję uczestnictwo w projekcie

nr RPMP.09.02.03-12-0469/19
pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób
niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014 – 2020,
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-SPR z
Europejskiego Funduszu Społecznego

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPMP.09.02.03-12-0469/19-00
Oświadczam, że zapoznałam/-em się, rozumiem i akceptuję regulamin udziału
w projekcie oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień.
Zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, które zostaną
określone dla mnie w Indywidualnym Planie Wsparcia.

………………………………………….
/miejscowość, data/
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