
 

 

 
Załącznik do nr 10 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-13-013/19 
 

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

imię i nazwisko małżonka Wnioskodawcy 

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

adres zamieszkania małżonka Wnioskodawcy 

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

PESEL małżonka Wnioskodawcy 

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY1 O WYRAŻENIU ZGODY NA 
ZAWARCIE UMOWY  
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ORAZ USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O 
DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… (imię i 
nazwisko małżonka) oświadczam, że jako małżonek Wnioskodawcy 
…………………………………………..………….. (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą/ będącego wspólnikiem spółki 
cywilnej pod nazwą2 
……………………………………………..………………………………………………… 

wyrażam zgodę na: 

1) zawarcie przez mojego małżonka umowy o dofinansowanie projektu  
pt.…………………….………………………………………………………………
…………………………………,  
nr projektu……………………………………..……….. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Osi Priorytetowej ………………………...  
………………………………………………………..………………………………
…………………………oraz  

2) na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji w/w umowy w 
formie3………………………………………………………………………….……
………………….…………................................................................... 

      (data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy) 

Potwierdzam własnoręczność podpisu 

………….…………………………………………….    

(data i czytelny podpis pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości)4

                                                           
1 Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim, bez ustanowionej rozdzielności majątkowej.  
2 Niewłaściwe należy wykreślić. 
3 Proszę uzupełnić formę zabezpieczenia zgodnie z umową o dofinansowanie.  
4 Złożenie podpisu następuje w obecności pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości lub w obecności notariusza 
(w takim przypadku konieczne jest przedłożenie oświadczenia wraz z notarialnym poświadczeniem złożenia podpisu). 



 

 

 

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ZWIAZANYCH Z 
ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

Ja niżej podpisany….……………………………………………….(imię i nazwisko 
małżonka Wnioskodawcy) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy o 
dofinansowanie projektu pt.………………………………………………………………., 
nr projektu……………………………………..……….. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie  
z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,  

2) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit a) RODO, 
czyli mojej dobrowolnej zgody, 

3) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania 
ustanowionego przez Wnioskodawcę zabezpieczenia, 

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych zgodnie z art. 15-20 RODO, 

5) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia przez 
Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienia 
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy  
o dofinansowanie projektu. Odmowa podania danych może utrudnić lub 
uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umowy o dofinansowanie 
projektu,  

6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba 
że IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do  przetwarzanych danych 
istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, 
praw i wolności osoby której dane dotyczą lub dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

8) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza 
przepisy RODO, 

9) moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa, 



 

 

10) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  
w tym również profilowane, 

11) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez 
ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych MCP, Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 

     
 .…………........................................................................... 

          (data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy)  


