Załącznik nr 2 do Procedury naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia
Wykazu kandydatów na ekspertów
RPO WSL 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
Ja, niżej podpisany (-a) wnioskuję o wpis/ponowny wpis* do Wykazu kandydatów na
ekspertów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
DZIEDZINA (Y),
w ramach, której kandydat
składa
wniosek o wpis do Wykazu
(zgodnie z zał. nr 1 do
Procedury naboru i
prowadzenia Wykazu)

DANE TELEADRESOWE
Imię (imiona) i nazwisko
Adres do korespondencji
Telefon (-y) kontaktowe
E-mail
WYKSZTAŁCENIE
nazwa ukończonej
szkoły/uczelni
nazwa wydziału
szkoły/uczelni
okres nauki (od - do)
nabyta wiedza i
umiejętności
uzyskany
tytuł/stopień/rodzaj
dyplomu
zdobyte uprawnienia

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE
*

Proszę zaznaczyć właściwe.

(studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania/nazwa
uczelni, uzyskany dyplom)
dane instytucji
organizującej kształcenie
okres nauki (od - do)
nabyta wiedza i
umiejętności
uzyskany
tytuł/stopień/rodzaj
dyplomu
zdobyte uprawnienia
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(w dziedzinie, w ramach której kandydat składa wniosek o wpis do Wykazu)
okres zatrudnienia (od - do)
miejsce pracy
zajmowane stanowisko
zakres wykonywanych
zadań i czynności
okres zatrudnienia (od - do)
miejsce pracy
zajmowane stanowisko
zakres wykonywanych
zadań i czynności

INNE DOŚWIADCZENIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W OGŁOSZENIU O NABORZE

Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………………, dnia ………………………… r.
……………………………………………..
(podpis kandydata na eksperta)
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POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisany (-a):
1. Oświadczam, że wezmę udział w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych
na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
2. Przyjmuję do wiadomości, że wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO
WSL nie jest tożsamy z powołaniem mnie w charakterze eksperta i nie może stanowić
podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z zapisami art. 68a ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca
2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) (dalej:
ustawa wdrożeniowa), IZ RPO WSL zamieści na swojej stronie internetowej wykaz
kandydatów na ekspertów o zakresie zgodnym z art. 68a ust.12 ustawy wdrożeniowej,
gdzie mogą być opublikowane moje dane.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację informacji dotyczącej otrzymanej
akredytacji.
5. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, po
rozstrzygnięciu konkursu, czyli po zatwierdzeniu listy projektów spełniających kryteria
wyboru projektów, Instytucja Organizująca Konkurs zamieści na swojej stronie
internetowej informacje o składzie Komisji Oceny Projektów, w skład której mogę zostać
powołany (-a).
6. Oświadczam, że posiadam ważny albo niezwłocznie po wpisaniu mnie do Wykazu
uzyskam bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem,
certyfikatem CC SEKAP lub Profilem Zaufanym.
7. Oświadczam, że poinformuję IZ RPO WSL (RR) o wszelkich zmianach danych
zawartych w Wykazie oraz innych danych teleadresowych zawartych w kwestionariuszu
osobowym, a także o okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełniania przesłanek
warunkujących wpis do Wykazu, o których mowa w § 2 ust. 1 Procedury naboru
kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy
eksperta, wersja 7.0, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na kandydatów na ekspertów w
art. 68a ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

……………, dnia ……………… r.
……………………………………
(podpis kandydata na eksperta)

3

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona
internetowa: bip.slaskie.pl.

2.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: daneosobowe@slaskie.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. W przypadku postepowania zmierzającego do wpisania do Wykazu kandydatów
na ekspertów RPO WSL 2014-2020:
 Przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wpisania do Wykazu kandydatów na
ekspertów RPO WSL 2014-2020;
b. w przypadku wpisania do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020:
 Dokonania czynności niezbędnych do wyznaczenia eksperta do udziału w wyborze
projektów do dofinansowania/ wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw
i obowiązków właściwej instytucji/ udziału w procedurze odwoławczej,
 Zawarcia i realizacji umowy dotyczącej udziału w wyborze projektów
do dofinansowania/ wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków
właściwej instytucji,
 Dokonania oceny pracy eksperta.
c. archiwizacji
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z art.
68a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w
perspektywie finansowej 2014-2020;
b) zawarta z Panią/Panem umowa lub działania prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6
ust. 1. lit b RODO);
c) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez osoby upoważnione przez
administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, dostawcom systemów informatycznych
i usług IT, bankom.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane
zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP
Urzędu.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w terminach określonych Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.)
z uwzględnieniem krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
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6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych
jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
aplikowania o status kandydata na eksperta RPO WSL 2014-2020 oraz na późniejszym etapie
zawarcia umowy.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

……………, dnia ……………… r.
……………………………………
(podpis kandydata na eksperta)
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SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Oświadczenia kandydata na eksperta;
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