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KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lokalnym Systemie
Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, dalej „LSI RPO WP 2014-2020” lub ”System”, jest Zarząd
Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „Instytucja Zarządzająca RPO
WP 2014-2020”.
2. Osobą wyznaczoną przez Administratora w zakresie zapewnienia zgodności
przetwarzania Danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych, punkt kontaktowy:
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 747 67 09,
adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach LSI RPO 2014-2020 jest: aplikowanie
o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności
wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring,
kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym
zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
dalej „RPO WP 2014-2020”.
4. Dane osobowe są przetwarzane w LSI RPO WP 2014-2020 w związku z wykonywaniem
obowiązków państwa członkowskiego w zakresie procesów związanych z wnioskowaniem
o dofinansowanie w ramach realizacji RPO WP 2014-2020.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w LSI RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1
lit. c i e 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.L.119.1),
dalej „RODO”, w związku z pełnieniem przez Administratora funkcji Instytucji
Zarządzającej RPO WP 2014-2020, wynikającej z:
1) 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
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Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE)
nr
1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),
dalej „Rozporządzenie ogólne”;
2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460,
ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”.
6. Po pozytywnej ocenie formalnej projektu - następuje import danych, o którym mowa
w Wytycznych w zakresie w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych
w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z LSI RPO WP 2014-2020 do aplikacji
głównej centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy
wdrożeniowej - administrowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 71 tej ustawy,
tj. Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa, telefon kontaktowy: 22 250 01 30), będącego Administratorem danych
osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.
7. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na: „dostawę, wdrożenie
i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego” konieczne było powierzenie
przetwarzania danych osobowych jego Wykonawcy - podmiotowi realizującemu dostawę,
wdrożenie i utrzymanie LSI RPO WP 2014-2020.
8. Wykonawca, o którym mowa w ust. 7 w celu prawidłowej dostawy, wdrożenia i utrzymania
LSI RPO WP 2014-2020 może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej
ochrony danych osobowych.
9. Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020
powierzyła w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO WP 2014-2020
- w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020:
1) Instytucji Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP WUP”
- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 32 805;
2) Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, dalej „IP ZIT”, zawiązanej w formie,
o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane
z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w ramach RPO WP 2014-2020 - Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 858 14 90:
- z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.
10.
W celu prawidłowej realizacji zadań związanych z realizacją RPO WP 2014-2020
- IZ RPO WP 2014-2020, powierzyła przetwarzanie danych osobowych Instytucjom
Pośredniczącym, o których mowa w pkt 9. Jednocześnie, umocowała:
1) IP WUP, do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu
i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 - podmiotom świadczącym
usługi na rzecz IP WUP oraz beneficjentom;
2) IP ZIT, do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu
i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 - podmiotom świadczącym
usługi na rzecz IP ZIT:
- z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.
11.
Przetwarzane w LSI RPO WP 2014-2020 dane osobowe oraz wniosek
o dofinansowanie mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom dokonującym oceny,
2

ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu,
ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020, jak również Dane osobowe mogą zostać
wykorzystane na potrzeby ogłoszenia w formie elektronicznej lub innej właściwej formie
- wyników oceny i naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z nałożonymi
na Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 obowiązkami na podstawie
m.in.: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.
12.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych przetwarzanych
w LSI RPO WP 2014-2020 do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
13.
Dane osobowe gromadzone w LSI RPO WP 2014-2020 będą przetwarzane do dnia
wyłączenia Systemu - planowanego na dzień 31 grudnia 2023 r. Po tym okresie dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych - w interesie publicznym
(przypisana kategoria archiwalna „A”).
14.
Osoby, których Dane osobowe są przetwarzane w LSI RPO WP 2014-2020,
mają prawo dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie
art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie Danych
osobowych niezbędnych, w szczególności do:
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
2) celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w LSI RPO
WP 2014-2020, osobom których dane są przetwarzane nie przysługuje prawo
do usunięcia tych danych ani ich przenoszenia.
15.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO, tj. Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
telefon kontaktowy 22 860 70 86 .
16.
W celu rejestracji Konta w LSI RPO WP 2014-2020, niezbędne jest, w szczególności
podanie danych osobowych: adres e-mail (login), Imię i Nazwisko, Nr Telefonu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne - ale jednocześnie jest niezbędne do rejestracji Konta
w LSI RPO WP 2014-2020, w celu aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WP 2014-2020.
17.
Administrator gromadzi informacje o adresie IP z którego Użytkownik LSI RPO WP
2014-2020 uwierzytelnia się w Systemie w celu wykrywania prób naruszenia
zabezpieczeń Systemu, naruszeniu ochrony danych osobowych, rozumianych
jako naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnego ujawnienia
lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.
18.
W Systemie przetwarzane są następujące dane osobowe:
1) Dane wnioskodawcy/beneficjenta:
a) Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)/Imię i Nazwisko,
b) Forma prawna,
c) Forma własności,
d) NIP,
e) REGON,
f) PKD,
g) Numer rachunku bankowego,
h) KRS,
i) Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta,
Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina,
j) Nr telefonu,
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k) Nr faksu,
l) Adres e-mail,
m) Adres strony www.
2) Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem:
a) Imię,
b) Nazwisko,
c) Miejsce zatrudnienia,
d) Stanowisko,
e) Nr telefonu,
f) Nr faksu,
g) Adres e-mail.
3) Dane osobowe Partnerów:
a) Nazwa/Imię i Nazwisko,
b) Forma prawna,
c) Forma własności,
d) PKD,
e) NIP,
f) REGON,
g) Partner wiodący,
h) Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość,
Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj,
i) Nr telefonu,
j) Nr faksu,
k) Adres e-mail,
l) Adres strony www.
4) Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Partnera:
a) Imię,
b) Nazwisko,
c) Data i miejsce urodzenia,
d) Stanowisko,
e) Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość,
Kraj, Województwo, Powiat, Gmina,
f) Nr telefonu,
g) Nr faksu,
h) Adres e-mail.
5) Zakres danych użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
a) Imię i Nazwisko,
b) Adres e-mail (Login),
c) Nr telefonu,
d) Miejsce pracy;
e) Adres IP.
6) Zakres danych pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów,
oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020,
którzy zajmują się obsługą projektów:
a) Imię,
b) Nazwisko,
c) Adres e-mail,
d) Rodzaj użytkownika,
e) Miejsce pracy,
f) Nazwa instytucji,
g) Numer telefonu,
h) Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta.
18.
W oparciu o dane osobowe przetwarzane w LSI RPO WP 2014-2020 Administrator
nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
19.
Dane osobowe przetwarzane w Systemie pochodzą od osób, których dane dotyczą
lub mogą być wtórnie przetwarzane przez Użytkownika w LSI RPO WP 2014-2020
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- z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz udzielenia
informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
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