
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Samozatrudnienie super sprawa! 1157” (RPWM.10.03.00-28.0017/19) 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

zawarta w dniu: ..................... w ...................... 

pomiędzy: 

Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie przy 

ul. Mickiewicza 5, NIP 739-010-03-44, REGON 510039728, wpisanym do KRS pod nr 0000016448, 

zwanym dalej „WMZDZ”, reprezentowanym przez: ..................... 

a  

Panią: ....................., PESEL: ....................., zam. .........................................................................., 

zarejestrowaną w Projekcie pod nr ..................., zwaną dalej „Uczestnikiem” 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Uczestnikowi, przez WMZDZ, w ramach Projektu, 

nieodpłatnego wsparcia nakierowanego na przygotowanie Uczestnika do założenia i samodzielnego 

prowadzenia działalności gospodarczej, które obejmuje: 

1.1 szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia 

biznesplanu 

1.2. wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej i pokrycie jej kosztów stałych w 

pierwszych miesiącach, którego szczegóły regulowane będą odrębną umową. Wsparcie to jest 

warunkowane uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego przez Uczestnika Wniosku. 

2. Szkolenie, o którym mowa w pkt.1.1 realizowane będzie w wymiarze 8 godzin, w sesjach i 

terminach ustalonych z Uczestnikiem przez Instruktora biznesowego, w Biurze Projektu lub 

najbliższym dla Uczestnika Punkcie Rekrutacyjno-Konsultacyjnym Projektu. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do ukończenia szkolenia w całym zaplanowanym wymiarze 

godzinowym i w zaplanowanym terminie, potwierdzając swoją obecność podpisem na liście 

obecności, co jest warunkiem dopuszczenia go do dalszego etapu udziału w projekcie, czyli złożenia 

wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej w wyznaczonym 

terminie. 

 

§ 2 Oświadczenia 

1. Uczestnik, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

potwierdza prawdziwość i aktualność swoich danych osobowych i wszystkich oświadczeń, zawartych 

w złożonym Formularzu Rekrutacyjnym (nr.......................), stanowiących podstawę do jego 

zakwalifikowania do Projektu.  

2. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych, podpisując oświadczenie zawarte w załączniku do niniejszej Umowy.  

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym na dzień podpisania niniejszej Umowy 

Regulaminem Projektu, nie wnosi do jego zapisów żadnych zastrzeżeń i akceptuje go.   

   

§ 3 Zobowiązania 

1. W przypadku podania nieprawdziwych danych lub zatajenia prawdy, mających znaczenie dla 

kryteriów udziału w projekcie, Uczestnik zostaje wykreślony z Projektu i zobowiązuje się do zwrotu 

wszystkich kosztów poniesionych przez WMZDZ z tytułu jego udziału w projekcie. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania WMZDZ wszelkich informacji niezbędnych dla 

monitorowania jego udziału w Projekcie, w tym w szczególności do przekazywania informacji o 

zmianie swoich danych osobowych i/lub statusu na rynku pracy, a także do przekazywania informacji 

dotyczących jego sytuacji po zakończeniu projektu, o czym mowa w Oświadczeniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

   



§ 4 Obowiązywanie umowy 

1. Umowa obowiązuje od momentu podpisania do wypełnienia przez Strony wszystkich zobowiązań, 

w tym zawartych w umowie, o której mowa w §1 pkt. 1.2, o ile zostanie podpisana.  

2.  Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym momencie, informując o tym WMZDZ, co jest 

jednoznaczne z zaprzestaniem dalszego uczestnictwa w Projekcie.  

3. WMZDZ może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie 

Uczestnika z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik:  

3.1. nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań, w szczególności w sytuacji, 

gdy nie przystąpi i/lub nie zrealizuje szkolenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy w pełnym 

wymiarze godzinowym;  

3.2 zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem listy Wniosków skierowanych do 

dofinansowania;  

3.3.przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia.  

4. W przypadkach rozwiązania umowy, Uczestnik traci prawo starania się o wsparcie finansowe na 

rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oferowane w Projekcie. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu 

Projektu, zasady realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (w tym zapisy dokumentacji konkursu, w ramach którego 

realizowany jest Projekt) oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą się starały 

rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, zostanie on 

poddany pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

  

 

 WMZDZ Uczestnik 

 

 

 ............................................... ............................................... 

 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 
W związku z moim udziałem w realizacji Projektu pn. „Samozatrudnienie super sprawa! 1157” 
(nr projektu RPWM.10.03.00-28-0017/19) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. 
Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja 
Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego.  

3. Na podstawie Porozumienia nr RPO/IP/2/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. (zmienionego Aneksem 
nr 1 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.) w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz Porozumienia nr RPO/IP/3/2015 z dnia 22 października 
2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2016 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.) 
w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku 
z realizacją RPO WiM na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
powierzył przetwarzanie moich danych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, z siedzibą przy 
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu. 

4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 
adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl. 
Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 
adresem email: ochronadanych@up.gov.pl.  

5. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do 
wypełnienia przez Instytucję Pośredniczącą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji 
Pośredniczącej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. 
niżej wymienionych aktów prawnych: 
- w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 2014-2020”: 
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

- w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”: 
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 



Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję 
Pośredniczącą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. 
„Samozatrudnienie super sprawa! 1157”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. 

7. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt  - 
Warmińsko-Mazurskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, z siedzibą w 
Olsztynie przy ul. Mickiewicza 5. 

8. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym 
podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

9. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w 
szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

13. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo 
żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w 
przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

14. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

15. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

16. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego z EFS przekażę Beneficjentowi 
informacje na temat wszystkich zatrudnionych przeze mnie pracowników oraz dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy (dotyczy uczestników, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności 
gospodarczej). 
 
 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 
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