Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dalej „SPPW” lub „Program”)
W związku z wejściem w życie nowych regulacji unijnych z zakresu danych osobowych, tj.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (dalej, „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana o
przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.
Administrator danych osobowych
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach SPPW są poszczególne
pomioty zaangażowane w realizację Programu – stosownie do zakresu realizowanych przez
nie zadań tj.:
a) Szwajcaria (SCO, SDC, SECO),
b) Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK),
c) Komitet Monitorujący,
d) Instytucja Pośrednicząca – tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej „CPPC”),
e) Instytucja Płatnicza,
f) Instytucja Audytu,
g) Instytucja Realizująca.
Inspektor Danych Osobowych
W CPPC wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych
CPPC jako Instytucja Pośrednicząca jest Administratorem danych osobowych w celu
realizacji niniejszych zadań:
a) nabór i ocena projektów,
b) zawarcie umów dot. realizacji projektów,
c) monitorowanie wdrażania projektów,
d) zarządzanie środkami finansowymi,
e) kontrola finansowa i audyt,
f) identyfikowanie i raportowanie nieprawidłowości w projektach,
g) realizacja zadań związanych z promocją Programu,
h) realizacja zadań ze środków pomocy technicznej SPPW,
i) monitorowanie procesu utrzymania trwałości projektów SPPW,
j) przechowywanie dokumentów.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, w ramach wskazanych powyżej czynności przetwarzania,
realizowane jest przez CPPC na podstawie:
a) Umowy Ramowej pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społecznogospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, zawartej dnia 20 grudnia
2007 roku (M.P. z 2008 r. Nr 75 Poz. 672),

b) Umowa pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie Funduszu na Przygotowanie Projektów, który będzie realizowany w okresie
01.07.2008-14.12.2011 z dnia 01.07.2008 r.,
c) Porozumienie w sprawie zakresu i trybu współpracy w ramach wykorzystania środków
finansowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pomiędzy Ministrem
Rozwoju Regionalnego a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
02.10.2008 r.,
d) Porozumienia w sprawie zakresu i trybu współpracy w ramach wykorzystania środków
finansowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach obszarów
tematycznych: "Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i
słabo rozwiniętych”, „Środki ochrony granic”, "Odbudowa, remont, przebudowa i
rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska” oraz
„Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw
środowiskowych” oraz w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektów w ramach
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy pomiędzy Ministrem Rozwoju
Regionalnego, a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z dnia 24.10.2008 r.,
e) Porozumienia w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji o zwrocie środków
przeznaczonych na realizację Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach
obszarów tematycznych: "Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów
peryferyjnych i słabo rozwiniętych”, „Środki ochrony granic”, "Odbudowa, remont,
przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu
środowiska” oraz „Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie
transgranicznych inicjatyw środowiskowych”, „Projekty zaproponowane przez stronę
szwajcarską” pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Władzą Wdrażającą
Programy Europejskie z dnia 17.03.2015 r.,
f) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz 9 ust. 2 lit. g
Rozporządzenia.
Okres przechowania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po zakończeniu projektów czyli do
14.06.2027 r.
Kategorie przetwarzanych danych i źródło pochodzenia danych
W ramach realizowanych zadań przez CPPC przetwarzane są następujące kategorie osób,
których dane dotyczą:
a) dane osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów
roboczych ze strony podmiotów zaangażowanych we wdrażanie programu,
b) dane osobowe Ekspertów, powołanych do opiniowania wniosków oraz
przeprowadzania kontroli i audytów,
c) dane osobowe dotyczące personelu realizowanych projektów,
d) dane uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów, spotkań oraz
odbiorców pomocy.
Źródłem pochodzenia danych osobowych są: wnioskodawcy, eksperci, beneficjenci i
partnerzy oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie i realizację SPPW.
Informacja, czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy stanowią wymóg
Podanie przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem koniecznym w celu realizacji umowy
lub porozumienia w sprawie realizacji projektu i utrzymania trwałości projektu, a odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach

projektów realizowanych w ramach SPPW. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Odbiorcy danych osobowych
a) Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania przez CPPC podmiotom
zewnętrznym, w celu realizacji powierzonych przez CPPC zadań,
b) Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego: Szwajcaria –
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii, działającemu przez Szwajcarską
Agencje ds. Rozwoju i Współpracy (SDC); Ministerstwo Gospodarki Szwajcarii,
działające przez Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych (SECO); Ambasada
Szwajcarii (SCO) – w zakresie: niezbędnym do podejmowania decyzji ws. przyznania
dofinansowania dla projektu, dokonywania płatności oraz podejmowania
rozstrzygnięć w przypadku nieprawidłowości.
Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 prawo do przenoszenia danych.
Celem realizacji przysługujących Pani/Panu praw proszę o kontaktowanie się z Inspektorem
Ochrony Danych CPPC wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.

