
    

   
 

Projekt „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym we Wrocławiu” realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

St
ro

n
a1

 

Załącznik nr 1                                                                                                                                      
 
                                                                                                     …………………………… 

            (data) 
 

ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH  W PROJEKCIE 

pn.: „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu”  

POWR.05.01.00-00-0022/19 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………….  

  (imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 

            (data urodzenia) 

 

………………………………………. 

     (pesel) 

zatrudniona/y w: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Pracodawcy) 

 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

telefon kontaktowy: ......................................... 

e-mail: ………………………………………....................... 

 

potwierdzam, iż dobrowolnie wypełniam kwestionariusz przesiewowy STarT Back Tool oraz 

kwestionariusz przesiewowy w kierunku spondyloartropatii w ramach projektu 

„Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz 

ankiety w postaci pre i post testów w zakresie podniesienia wiedzy dotyczącej 

przewlekłych bólów kręgosłupa i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w ramach ww. projektu celem dalszej diagnostyki. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
   (podpis) 
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Klauzula informacyjna: 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , (dalej Administrator), którego 
przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem  
e-mail: iod@usk.wroc.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Administratora wyłącznie w celu: 
przeprowadzenia rekrutacji w ramach projektu pn.: „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych 
Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego- POWR.05.01.00-00-0022/19. 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a 
RODO, zgodnie z którego treścią osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem. Pani/Pan macie również prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
jej podstawie przed jej cofnięciem. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
b) podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla 
realizacji przedmiotowego projektu; 
c) osobom upoważnionym przez Administratora, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, 
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym zwłaszcza pracownikom 
komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego 
w ramach przedmiotowego projektu; 
d) osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji do 
projektu. W dalszej kolejności dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie  
z uwagi na spełnienie kryteriów kwalifikacji będą przetwarzane zgodnie z regulaminem projektu  
i dokumentami Uczestnika Projektu tj. Oświadczenie Uczestnika Projektu mówiącym, iż Administratorem 
danych osobowych będzie Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 
Warszawa. Pozostałe dane osobowe osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostaną 
trwale zniszczone. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pan może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora 
danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie 
RODO). 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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