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Załącznik nr. R5 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych  w ramach zbioru danych 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” 

jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, 

adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

2. Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych w ramach zbioru danych 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 

3. Pani/Pana dane zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 

Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,  plac Na Stawach 1, 

30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – RE-BUD Firma 

Usługowa Bogusława Darowska, ul. Chmielnik 23, 34-600 Limanowa, oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.  

4.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie udzielonej zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu 

Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dla dziecka 

i rodzica w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020 na podstawie wcześniej udzielonej zgody. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 

31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia 

wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego 

Projektu; tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 
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archiwalne, cele statystyczne. Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie,  plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków) informuje Beneficjenta  

7. ( RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska, ul. Chmielnik 23, 34-600 

Limanowa)  o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których 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; 

d) 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; 

e) 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; 

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych 

osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 
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9. 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. 

10. Cofnięcie zgody jest jednak równoznaczne z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

11. W   przypadku   powzięcia   informacji   o   niezgodnym   z   prawem   

przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

14. Przypominamy, że szczegółowy zakres danych przetwarzanych w związku z 

realizacją projektu pn. Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą 

na dobry start dla dziecka i rodzica, podanych w komplecie dokumentów 

zgłoszeniowych do projektu, podpisanych przez Panią/Pana, został określony 

w następujących dokumentach: 

a) Oświadczenie uczestnika projektu, 

b) Oświadczenie o kwalifikowalności, 

c) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych 

d) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dodatkowych  

e) Wniosek o udział w dniu adaptacyjnym 

f) Umowa uczestnictwa w projekcie  

g) Oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  

h) Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie,  

i) Upoważnienie do odbioru dziecka żłobka  

j) Formularz zgłoszeniowy dziecka w ramach projektu  Integracyjny żłobek 

„Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dla dziecka i rodzica 

k) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/nauczyciela. 

 

15. Źródło pochodzenia danych: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 

16. Przetwarzanie danych będzie odbywało się z poszanowaniem obowiązujących 

przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o 

ochronie danych – RODO 

  

 

…..………………………………  …………………………………………       

miejscowość i data          czytelny podpis uczestnika projektu 


