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PROJEKT „PROGRAMATOR – INNOWACYJNY I KOMPLEKSOWY PROGRAM 

NABYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA PRACY W 

CHARAKTERZE PROGRAMISTY” (DALEJ „PROJEKT”) 
 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PROJEKTU O PRZUYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU 
 

 

Oświadczam, że należę do grupy docelowej projektu, tj.: 

 

1. posiadam minimum wykształcenie średnie; 

 

2. nie posiadam wyższego wykształcenia informatycznego i nie kształcę się na 

kierunku  informatycznym; 

 

3. nie posiadam doświadczenia zawodowego w działalności związanej z 

oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki (w ciągu ostatnich 3 lat 

przed przystąpieniem do projektu nie prowadziłem/am takiej działalności lub nie 

podejmowałem/am pracy w tym zakresie); 

 

 

 

/DATA, CZYTELNY PODPIS/………………………………………….. 
 

  

Oświadczam, że: 
 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i zasadami uczestnictwa w projekcie 

i akceptuję.        Ich postanowienia (Regulamin dostępny jest na stronie projektu 

- https://programator.dudaone.com/). 

 

2. wyrażam zgodę na sprawdzenie moich danych w bazach wiarygodności 

kredytowej. 

 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji 

do projektu „PROGRAMATOR” zgodnie z poniżej podanymi zasadami: 

 

● moje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu PROGRAMATOR,  

w tym w celu rekrutacji do projektu PROGRAMATOR; 

● 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. 

● Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, 

o których mowa 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

(PO WER) 

● Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi 

realizującemu projekt  - Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA 

(TISE) ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie 
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beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Asistera Poland Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Ul Nowogrodzka 50, 02-695 Warszawa   

● Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta.  Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

PO WER. 

● Podanie danych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji,  

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu. 

● poniższą zgodę mogę wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą  

o zaperzestanie przetwarzania danych osobowych na adres rodo@tise.pl - 

wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie; 

● moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji Projektu 

PROGRAMATOR lub do upływu okresu, w jakim może zostać przeprowadzona 

kontrola projektu przez odpowiednią instytucję, tj. do dnia 31.12.2023 r. lub  

w przypadku zawarcia w ramach projektu stosownej umowy cywilnoprawnej 

pomiędzy Kanydatem, a TISE S.A. do dnia wygaśnięcia roszczeń z umowy, chyba, 

że Administrator będzie zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa do przechowywania danych dłużej – wówczas dane będą 

przetwarzane przez minimalny okres niezbędny wg przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

● posiadam prawo dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

● posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

● podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

powyższych celów. 

 

 

TISE S.A. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które 

wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.  

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przekraczających zakres danych 

wymaganych przez TISE S.A. - czyli danych innych niż: 

 

● imię, (imiona) i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, PESEL, NIP (dotyczy osób 

prowadzacych jednoosobową działalność gospodarcza), wykształcenie – poziom, 

rodzaj i nazwa ukończonej szkoły/uczelni, miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji), dane kontaktowe, dane dotyczące przynależności kandydata do 

grupy docelowej projektu, dane dotyczące działalności gospodarczej 

 

oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie tych dodatkowych danych 

osobowych na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. 
 

 
/DATA, CZYTELNY PODPIS/………………………………….. 

mailto:rodo@tise.pl

