Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
(dot. projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248
Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl reprezentowana przez Wójta Gminy oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący
rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 20142020 w rozumieniu RODO.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez email: iod@przyrow.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
o udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym
projekty,
o potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
o wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
o raportowania o nieprawidłowościach,
o ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz
o działań informacyjno-promocyjnych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz
jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach
POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np.
prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać
wydłużony.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udział Gminy Przyrów jako Grantobiorcy w ww.
projekcie grantowym oraz konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze
Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów
prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają m.in. z
przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa
europejskiego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:
1) konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust.
1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób
prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w
celu realizacji POPC 2014-2020,
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2) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji
promocyjnych dotyczących Programu,
3) uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f
RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w
związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.
W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o
niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby,
której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż
pierwotny cel przetwarzania.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
o podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie
zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja
Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole,
szkolenia i ewaluacje,
o instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
o podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań
IT i operatorzy telekomunikacyjni.
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu również, prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane
za niezgodne z prawem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
nie stosuje profilowania.

Przyrów, kwiecień 2022 r.

