
Załącznik 8.12 – Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy 

                
 
OŚWIADCZENIE 
Współmałżonka wnioskodawcy 
 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………..,  

(imię i nazwisko współmałżonka wnioskodawcy) 

zamieszkały/a …………….……………………………………………………………………………………………………….., 

będąc współmałżonkiem ……………………………………….……………………….., 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

z którym pozostaję we wspólności majątkowej małżeńskiej, wyrażam zgodę na zawarcie 

przez mojego małżonka umowy o dofinansowanie numer …………………………………… na 

realizację projektu ……………………………………………………….  

Tym samym oświadczam, że: 
a) wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego małżonka wobec Województwa 

Wielkopolskiego, którego Zarząd działa w imieniu i na rzecz Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego jako „Instytucja Zarządzająca” WRPO 2014+,  
w imieniu i na rzecz którego działa „Instytucja Pośrednicząca” – Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu, zobowiązań wynikających ze wskazanej w zdaniu 
poprzednim umowy o dofinansowanie, 

b) zapoznałem/am się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych, 
o których mowa poniżej, 

c) podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 
 

 
 
 
 
…………………….…, dnia……………………    ………………………………………………. 
(miejscowość)          (podpis współmałżonka) 
 
 
 
Zasady przetwarzania danych osobowych: 
1) Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. 
Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań, wynikających z ww. 
Umowy, realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 oraz w celu archiwizacji.  

3) Przetwarzanie moich danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, jakim jest zabezpieczenie możliwości odzyskania 
środków publicznych w razie ich niewłaściwego wydatkowania oraz do zawarcia 
umowy o dofinansowanie przez małżonkę/a. 



4) Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 tj. co najmniej do 2034 r. 

5) Przysługuje mi prawo do dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz 
ograniczenia przetwarzania. 

6) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę kontaktować się 
z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-
714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. 

8) Moje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 
jakiejkolwiek decyzji. 

9) Moje dane osobowe mogą zostać ujawniane osobom/podmiotom realizującym 
działania w zakresie kontroli lub audytu w ramach wdrażania i realizacji 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu ze współmałżonkiem. Mam prawo do nie podania moich danych osobowych, 
ale konsekwencją ich niepodania może być odmowa zawarcia umowy o 
dofinansowanie projektu ze współmałżonkiem. 

 
 
 
 


