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Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia 

  
Deklaracja bezstronności i poufności  

w ramach oceny projektu/procedury odwoławczej/prac Komitetu ds. Wyboru Projektów1 

realizowanych  dla Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021   

  

  
Oświadczenie:2  
• eksperta przeprowadzającego ocenę merytoryczną II stopnia  

• osoby rozpatrującej odwołanie  

• innej osoby wykonującej czynności w ramach oceny projektu/procedury odwoławczej/prac Komitetu ds. Wyboru 

Projektów  

  

Imię (imiona)…………………………………………………………………………………………….    

  

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………    

  

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego oświadczam, że:  

1) nie jestem Wnioskodawcą ani nie przygotowywałam/em dokumentacji projektowej;  

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związana/y 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą/partnerem/partnerami, jego zastępcą 
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych  
Wnioskodawcy/partnera/partnerów;  

3) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałam/em w stosunku pracy lub 

zlecenia z Wnioskodawcą i nie byłam/em członkiem organów zarządzających lub organów 
nadzorczych Wnioskodawcy;  

4) nie pozostaję z żadnym Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;  

5) zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny 

projektu i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej 

oceny/procedury odwoławczej3 i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się 

również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych 

z ocenianym projektem.  

  
W przypadku stwierdzenia zależności, która może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 

bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora Programu4  

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Zaznaczyć właściwe  
3 Niepotrzebne skreślić  
4 NFOŚiGW/Ministerstwo Klimatu  



2  

 WZ/25/2020 

w formie pisemnego wniosku o wyłączenie z procedury oceny projektu/procedury odwoławczej/prac 

Komitetu ds. Wyboru Projektów.  

  
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa/Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54,  
00-922 Warszawa (niepotrzebne skreślić). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować się pocztą elektroniczną pod 

adresem:  

  
Inspektor w NFOŚiGW: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl; Inspektor w Ministerstwie Klimatu:  
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl   
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

oceny projektu/procedury odwoławczej/prac Komitetu ds. Wyboru Projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. 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 (RODO).  

  
Wyrażam zgodę na udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych  

z realizacją procesu oceny projektu/procedury odwoławczej /prac Komitetu ds. Wyboru Projektów. Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego dla Programu, 

jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)  

  
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO  

  

  
....................................................................... dnia ……......…. r.  

(miejscowość)  

 

.....................................................................  
(podpis)  

                                                  
W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ...... 5 , podlegam wyłączeniu z niniejszego 

postępowania.   

 

....................................................................... dnia ……......…. r.  
(miejscowość)  

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

(podpis)  

                                                 
5 Wymienić pkt od 1 do 5, jeżeli dotyczy.  


