Załącznik 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA CZŁONKA/ZASTĘPCY CZŁONKA
KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
2014-2020 (KM POPW) ORAZ PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU DELEGUJĄCEGO
UPOWAŻNIONEGO DO UDZIAŁU W POSIEDZENIU

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zadaniami Komitetu Monitorującego
określonymi w Zarządzeniu nr 46 Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. w sprawie
powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 i z
trybem pracy określonym w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny
Polska Wschodnia 2014-2020.
Deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji zadań wynikających z udziału w KM
POPW oraz znajomość przysługujących mi praw i powierzonych mi obowiązków, których
wykaz stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu KM POPW.
Zobowiązuję się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego mojej osoby
i wyłączenia się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt może dotyczyć.

………………………………………………………….
Imię i nazwisko

Warszawa, ………………………..

………………………………………………………….
Podpis

Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1431), w celu realizacji POPW, w szczególności monitorowania przez komitet monitorujący, zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) 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.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne
do realizacji ww. celu.
Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 rozporządzenie 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@miir.gov.pl

