Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego nr 01/POWER/1.2.1 II EDYCJA/2020

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z Art. 13 RODO
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w ramach zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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).
4. Dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków państwa członkowskiego w zakresie
aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER.
5. Przetwarzane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO
WER oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe
i realizacją projektów. W przypadku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie powierzenie przetwarzania nastąpiło na
podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 roku, nr WER/WM/DO/2015 z późn. zm.
6. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym, na zlecenie IZ PO WER, IP
lub beneficjenta, badania ewaluacyjne w ramach PO WER oraz specjalistycznym firmom realizującym, na zlecenie IZ PO
WER, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta, kontrole oraz audyt w ramach PO WER.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej iod@miir.gov.pl.
11. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

……...……………………………………
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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