Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE
Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza
(wzór ogólny do uzupełnienia/modyfikacji zakresu aktywności Partnera po zakończeniu negocjacji określonych
w Regulaminie wyboru Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza)

Reprezentując ........................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)

oświadczam, że jako Partner 12. Forum Rozwoju Mazowsza (dalej: Partner) organizowanego w dniach
26-27 października 2022 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (zwaną dalej:
Organizatorem) zobowiązuję się do:
1) organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego (pow. do 4 m2) skierowanego do uczestników
wydarzenia;
2) zapewnienia udziału Eksperta w debacie Organizatora …………………………… (nazwa debaty) – tylko jeśli
zakres uzgodnionych w toku negocjacji świadczeń jest szerszy niż organizacja stoiska informacyjnopromocyjnego;
3) organizacji debaty własnej …………………………… (nazwa debaty) – tylko jeśli zakres uzgodnionych w toku
negocjacji świadczeń jest szerszy niż organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego;
4) wsparcia promocji 12. Forum Rozwoju Mazowsza oraz stoiska informacyjno-promocyjnego;
5) ścisłej współpracy z Organizatorem wydarzenia w zakresie ww. świadczeń.

Jednocześnie w celu odpowiedniej realizacji wydarzenia, jako Partner 12FRM:
1) zobowiązuję się do przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, materiałów, logotypów,
fotografii itp. związanych z uczestnictwem Partnera (oraz podmiotów współtworzących z nim
przestrzeń wystawienniczą – jeśli będzie dotyczyło) w Wydarzeniu;
2) oświadczam, że dysponuję zgodami osób, które będą reprezentowały …………………………. (nazwa
Podmiotu) w przestrzeni wystawienniczej, debatach, podczas prezentacji, warsztatów itp., na
wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku/ głosu/ wypowiedzi dla celów informacyjnych i/lub

promocyjnych związanych z realizacją i promocją Wydarzenia, w tym w szczególności: transmisji na
żywo, filmów, fotografii, nagrań itp.;
3) oświadczam, że posiadam zgody na przekazanie Organizatorowi 12FRM danych osobowych
niezbędnych dla prawidłowej realizacji Wydarzenia;
4) oświadczam, że dysponuję autorskimi prawami majątkowymi i odpowiednimi zgodami na
wykorzystanie elementów, o których mowa w pkt 1 i 2.
5) wyrażam zgodę na wykorzystanie podczas prowadzonych przez Organizatora działań informacyjnych
i/lub promocyjnych związanych z organizacją i/lub promocją 12. Forum Rozwoju Mazowsza wszelkich
dostarczonych przeze mnie informacji/ materiałów, w tym logotypów, znaków towarowych, fotografii
ekspertów itp.

Pieczęć Partnera, imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Partnera

………………………………………….......

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART 13 RODO















Administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych (zwana dalej MJWPU), z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 74.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z organizacją
i przeprowadzeniem 12FRM, tj. w celu weryfikacji Zgłoszenia Podmiotu aspirującego, Oświadczenia
Partnera lub zawarcia z Partnerem Porozumienia i realizacji jego warunków oraz ewentualnego
dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
Podstawą prawną jest uzasadniony interes MJWPU polegający na realizacji świadczenia określonego w
Oświadczeniu Partnera 12FRM lub Porozumieniu. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach
kontrolnych i archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne
wynikające z przepisów archiwizacyjnych.Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa
w zakresie ochrony danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy
przepisów prawa oraz realizujące kontrole i inspekcje, np. Policja, Prokuratura, Urząd Ochrony Danych
Osobowych, instytucje koordynujące i zarządzające wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, np. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia działań związanych z przygotowaniem
i realizacją 12FRM jak również do czasu upływu terminów przedawnienia dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa oraz zakończenia ewentualnego okresu archiwizacji.
Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować do Inspektora
ochrony danych w MJWPU, e-mail: iod@mazowia.eu.

