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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu udzielania grantów  

w ramach projektu Pomorskie dzieciom 

 

 

Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

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 Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą 

w Gdańsku, 80-810 ul. Okopowa 21/27; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w 

zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 

archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) instytucje pośredniczące; 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z 

realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne; 

3) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy 

usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi 

poleceniami.  

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 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 818), który dotyczy dłuższych terminów przeprowadzenia kontroli w zakresie 
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trwałości projektu, pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług; 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania;  

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; 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków 

IZ RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

 


