
 

 

 

Nazwa OWES:  

 

 

Oświadczamy, że: 

1. poddamy się działaniom monitorującym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 Zarządzenia nr 21 z dnia 19 

kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”(Dz. Urz. Min. Rodz. 

Pracy i Polit. Społ., poz. 21), w zakresie wysokiej jakości świadczonych usług, 

2. w zakresie związanym z udzieleniem akredytacji „AKSES” oraz z działaniem OWES, 

w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a 

także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane 

dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 

195), 

3. informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,  

4.  partnerstwo składa się z podmiotów, pomiędzy którymi nie występują powiązania 

osobowe lub kapitałowe w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1)1. 

Zobowiązujemy się do: 

1. poinformowania Ministra o zmianach mających wpływ na jakość spełniania 

standardów, 

2. przedstawienia dokumentacji lub innych nośników informacji, a także udostępniania 

danych mających związek z przedmiotem działań monitorujących, o których mowa w 

                                                           
1
 Dotyczy sytuacji gdy wnioskodawcą jest partnerstwo 



 

 

§ 10 Zarządzenia nr 21 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji 

„AKSES”; 

3. zawarcia z wykonawcą audytu umowy w sprawie powierzenia, przetwarzania danych 

osobowych, których administratorem jest OWES (tj. pracowników OWES lub innych 

osób współpracujących, których dane osobowe mogą wystąpić w dokumentacji 

poddanej audytowi); 

4. zapewnienia wykonawcy audytu możliwości przetwarzania danych osobowych, 

których administratorem jest podmiot inny niż OWES, np. uzyskanie przez OWES 

uprawnień do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych od innych 

administratorów na rzecz wykonawcy audytu lub uzyskanie od innych 

administratorów danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku. 


