
 
 
 

Załącznik nr 3 
 

 
ZGODA KANDYDATA NA EKSPERTA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ORAZ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W WYKAZIE 
KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW1 

 
 
W związku z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1460, z późn. zm.) wyrażam zgodę na: 
 
1) przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przeze mnie2 w procesie: 

a) naboru kandydatów na ekspertów, 
b) prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, 
c) udziału w wyborze projektów 

oraz 
2) umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów moich danych osobowych, 

obejmujących: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres poczty elektronicznej, 
c) dziedzinę objętą programem operacyjnym, w której posiadam wiedzę, umiejętności, 

doświadczenie lub wymagane uprawnienia 
 

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922) - przez właściwą instytucję3, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów. 
 

_____________________________________________________________ 
(data, miejscowość, czytelny podpis) 

                                                 
1 Administratorem danych osobowych kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister 
Rozwoju i Finansów, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Kandydatowi na eksperta, który podał 
swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści danych jego dotyczących oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale konieczne do uzyskania wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydatowi na eksperta przysługuje 
także prawo odwołania, w każdym czasie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku, oznacza to brak 
możliwości zachowania wpisu w wykazie kandydatów na ekspertów. 
 
2 Dotyczy danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach, 
wnioskach o aktualizację danych osobowych, etc. 
 
3 Zgodnie z art. 68a ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) wykaz kandydatów na 
ekspertów prowadzi właściwa instytucja. W przypadku wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 właściwą instytucją, o której mowa w ww. ustawie, jest Minister Rozwoju i Finansów lub 
właściwa Instytucja Pośrednicząca, której Minister Rozwoju i Finansów powierzył prowadzenie wykazu kandydatów na 
ekspertów oraz przetwarzanie danych osobowych kandydatów na ekspertów. Właściwa instytucja, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kandydatów na ekspertów innym podmiotom. 


