KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
W PROJEKCIE „ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE POMORSKICH PRACOWNIKÓW”:

OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej jako:
RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, (80-810) ul. Okopowa 21/27
2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie (00-926) ul. Wspólna 2/4,
w imieniu których dane osobowe przetwarzane są przez Powiat Chojnicki reprezentowany przez Monikę
Kuchta – Dyrektor Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach (89-600), ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 30a.
2. Osoba, której dane dotyczą może, w związku z ich przetwarzaniem, kontaktować się z:
1) Inspektorem Ochrony Danych (Województwo Pomorskie) e-mail: iod@pomorskie.eu
lub pod numerem tel. 58 32 68 518;
2) Inspektorem Ochrony Danych (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) e-mail: iod@miir.gov.pl
3) Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, e-mail
rafal.machut@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Zwiększamy
kompetencje pomorskich pracowników” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) oraz lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa
5. Administratorzy danych osobowych przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
1) Administratorzy danych osobowych wskazani w pkt 1;
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów danych osobowych;
3) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
4) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych i porozumień
z Powiatem Chojnickim przetwarzają przedmiotowe dane osobowe.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień
art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię
dostępności dokumentów, oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.), który dotyczy dłuższych terminów przeprowadzenia kontroli
w zakresie trwałości projektu, pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz podatku od towarów
i usług;
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania jest brak
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji Projektu,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
w powyższym procesie. Jest również obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13. Pani/ Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Zapoznałem/zapoznałam się:

………………………………………………..
(data i podpis uczestnika)

