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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do Projektu „Integracja bez granic IV” 

 
CZĘŚĆ A 

 

DANE BENEFICJENTA 

Imię i nazwisko  

Numer Paszportu  

Data ważności Paszportu  

Podstawa pobytu w Polsce 
 
Data ważności  

 

 

Osoba pełnoletnia TAK [   ]       NIE [   ] 

Adres zamieszkania 

ulica  

nr lokalu  

kod pocztowy  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Telefon  

E-mail  

Narodowość  

1. Zapoznałem/am się z regulaminem projektu na stronie www.integracja.wszia.opole.pl i akceptuję 
warunki uczestnictwa i otrzymania wsparcia w ramach projektu. 
2. Zostałem/am poinformowany/ana, iż udział w projekcie jest BEZPŁATNY i finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz środków własnych WSZiA. 
3. Oświadczam również, iż nie korzystam z analogicznego wsparcia w innym projekcie. 
4. Uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  Kodeksu  Karnego  za  złożenie 
nieprawdziwego   oświadczenia   lub   zatajenie   prawdy,   niniejszym   oświadczam, że wszystkie 
przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Data i czytelny podpis 
Beneficjenta 

 
 

Data i podpis pracownika 
projektu potwierdzający 

weryfikację danych 
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CZĘŚĆ B 

 
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych 

 
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego dalej „RODO”, w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania  
z Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014–2020. 
 
Ja niżej podpisany(a) zapoznałem (łam) się z informacją dotyczącą ochrony i przetwarzania 
moich danych osobowych: 
 

Lp. Dane Beneficjenta 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Nr dokumentu  

 
Administrator danych osobowych: 
 
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła    

Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole.  
Tel.  77 402 19 00; e-mail: info@poczta.wszia.opole.pl 

2.    Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
a)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją projektu 

„Integracja bez granic IV”, 
b)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 

realizacji ww. celu, związanego z realizacją projektu. Odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i zgodnie z: 
a)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy 
policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania 
kryzysowego, 

b)  Porozumieniem w sprawie zakresu i trybu współpracy podczas realizacji zadań w 
ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji z dnia 19 lipca 2016 r. pomiędzy MSWiA a COPE MSWiA. 

4.  Odbiorcy Twoich danych osobowych: 
a)   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie WSZiA, MSWiA oraz COPE MSWiA. 
       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), pełniący funkcję Organu 

Odpowiedzialnego Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014–

mailto:info@poczta.wszia.opole.pl
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2020 (FAMI 2014–2020), mający swoją siedzibę przy ul. Batorego 5, 02-591 
Warszawa  
oraz  
Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA), pełniące funkcję 
Organu Delegowanego Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 
2014–2020 (FAMI 2014–2020), mające swoją siedzibę przy ul. Puławskiej 99a,  
02-595 Warszawa.  
Może Pani/Pan się z nami skontaktować w następujący sposób: 
– listownie, na powyższe na adresy, 
– przez e-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl (MSWiA), cope@copemswia.gov.pl 
(COPE MSWiA) 
– telefonicznie: (+48) 22 601 42 48 (MSWiA), (+48) 22 542 84 05 (COPE MSW) 

5.  Dane mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom trzecim, w ramach   
     prowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W trakcie 

przetwarzania danych nie dojdzie do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że 
żadne decyzje dotyczące Pani/Pana wniosku nie będą zapadały wyłącznie 
automatycznie. 

7.  Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia 

przyznania ostatniej pomocy w ramach FAMI 2014–2020. Do okresu przechowywania 
zastosowanie mają również przepisy wynikające z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.). 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
    Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, 
b) prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, na podstawie  
    art. 16-18 RODO, 
c) prawo do ich przenoszenia, na podstawie art. 20 RODO, 
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na podstawie art. 21 RODO. 

    Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe w punkcie  
    1 powyżej). 
    W przypadku pytań, może Pani/Pan kontaktować się z: 
    Inspektorem Ochrony Danych WSZiA 
    E-mail: iod@poczta.wszia.opole.pl 
9. Prawo wniesienia skargi do organu 
    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes    
    Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie   
    jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące   
    kwestię ochrony danych osobowych. 
 
 
Opole: data ___________  
 
 
czytelny podpis Beneficjenta ________________________ 
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