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Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej 
 

 

 

 

WNIOSEK O WPIS DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE  
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 
Ja niżej podpisany (a) wnioskuję o wpisanie mnie do wykazu kandydatów na 
ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
 

1 

Działanie/poddziałanie/dziedzina,  
w ramach którego/ej  składany 
jest wniosek o ujęcie w Wykazie 
kandydatów na ekspertów * 

 

* Kandydat może składać wniosek w ramach więcej niż jednego działania/poddziałania/dziedziny 

2 Imię (imiona) 
 

3 Nazwisko 
 

4 Data i miejsce urodzenia 
 

5 Numer ewidencyjny PESEL 
 

6 Adres stałego zameldowania 
 

7 Adres do korespondencji 
 

8 Telefon kontaktowy 
 

9 E-mail 
 

10 

Nazwa ukończonej uczelni, 
nazwa wydziału, kierunek, 
uzyskany dyplom magistra lub 
inżyniera. 

 

11 Wykształcenie uzupełniające* 
 

*  studia podyplomowe (data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania, nazwa 
uczelni/uzyskane świadectwo) studia doktoranckie (uzyskany tytuł doktora) 
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12 

Wiedza, umiejętności, doświadczenie zawodowe (minimum 1-roczne) lub uprawnienia  
w działaniu/poddziałaniu/dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której 
składany jest wniosek   
o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów 

 
 

Okres zatrudnienia Miejsce pracy Stanowisko i zakres obowiązków 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

13 
Wiedza i/lub doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad 
finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

 

14 Wiedza w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WO 2014-2020 
 
 
 
 
 

15 
Inne doświadczenia, uprawnienia, umiejętności lub praktyka (np. kursy, szkolenia, 
dorobek naukowy, publikacje itp.) uzasadniające ubieganie się o ujęcie w wykazie 
kandydatów na ekspertów. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu naboru kandydatów na 
ekspertów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 

…………………………, dnia..........................r.      …………. ......................................................... 
                                  podpis kandydata 

 
 
 

Do wniosku załączam oświadczenia oraz kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z 
oryginałem własnoręcznym podpisem” potwierdzające informacje zawarte w pkt. 10-15 
kwestionariusza: 
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 OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ  SIĘ O UJĘCIE W WYKAZIE 
KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  ̽ 

(Dokumentami poświadczającymi informację zawarte w pkt. 10-15 są w szczególności: kopie 
dyplomów, świadectw pracy, referencji, umów o dzieło/zlecenie, zaświadczeń, certyfikatów, w tym 
certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń e-learningowych, rekomendacji, jak również wykazy 
projektów związanych  

z działaniem/poddziałaniem/dziedziną przy realizacji/przygotowaniu, których kandydat brał udział ze 
wskazaniem pełnionej funkcji w danym projekcie) 
 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

 
1. Oświadczam, iż korzystam w pełni z praw publicznych. 

2. Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Oświadczam, iż nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

4. Oświadczam, że jestem gotowy/gotowa do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów 
złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 -2020. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych w wykazie 
kandydatów na ekspertów oraz przetwarzanie ujawnionych przeze mnie danych 
osobowych, niezbędnych w procesie wdrażania RPO WO 2014-2020.  

6. Oświadczam, iż zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą 
RPO WO 2014-2020 o wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie 
spełniania przesłanek, o których mowa w punktach 1-3. 

7. Oświadczam, iż nie jestem przedstawicielem firmy konsultingowej, która zajmuje się 
przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby aplikowania o wsparcie  
w ramach RPO WO 2014-2020. 

8. Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem IZ RPO WO 2014-2020/IP RPO WO 2014-
2020. 

9. Oświadczam, że informacje zawarte w przedłożonych przeze mnie dokumentach są 
prawdziwe. 
 

Prawdziwość danych zawartych w przedmiotowym formularzu  stwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
 
 

 
 
…………………………, dnia..........................r.      . ......................................................... 
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̽  Złożenie podpisu pod treścią oświadczeń stanowi warunek ujęcia osoby w Wykazie kandydatów na ekspertów 

 
Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119  
z 04.05.2016) 
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
 
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Marszałek Województwa Opolskiego,  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl. 
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych? 
 
W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych należy skontaktować się  
z naszym Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego: 
 
adres e-mail: iod@opolskie.pl; 
 
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 
 
Skąd mamy Państwa dane? 
 
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas przeprowadzania naboru na kandydatów na ekspertów 
oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020.  

 
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych? 
 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w procesie realizacji RPO 
WO 2014-2020 w tym podczas: 
• przeprowadzania naboru na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone 

w ramach RPO WO 2014-2020; 
• powołania Komisji Oceny Projektów do przeprowadzania oceny merytorycznej 

projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020; 
• kontaktowania się z Państwem; 
• prowadzenie analiz statystycznych; 
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych; 
• realizacji zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust.1 lit. C, i art. 9 ust. 2 lit. a; 

zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. 

 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym 
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie wycofają Państwo zgody. 
 
Wycofanie zgody będzie skutkować utratą statusu kandydata na eksperta. 
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Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 
 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania a także prawo  
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  
 
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy: 
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do 
celów, dla których zostały zebrane; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; 
zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane 
niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa; 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo,  
że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na 
okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą 
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; 
Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub 
dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych 
odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy 
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 
 
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych 
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 
 
Państwa dane osobowe udostępniamy Instytucjom Pośredniczącym zaangażowanym  
w proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 -2020 tj: 
- Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska, ul. ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole; 
- Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole; 
- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole 
oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 
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Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa 
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (teks jedn. Dz.U. 2019 poz. 553 z 
późn. zm.). 


