Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej „PO KL” lub
„Program”)
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.; dalej, „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana o przysługujących
Pani/Panu uprawnieniach.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa, w ramach PO KL, jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej
„CPPC”), mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, za wyjątkiem danych
osobowych przetwarzanych w ramach Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego 2007 (dalej jako PEFS), których administratorem jest Minister Inwestycji i
Rozwoju
Inspektor Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pisemnie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych
CPPC przetwarza dane osobowe w celu:
a) Odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych Beneficjentom PO KL,
b) Przechowywania dokumentacji.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, w ramach wskazanych powyżej czynności przetwarzania,
realizowane jest przez CPPC na podstawie:
a)
b)

c)
d)

Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1295),
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 210, str. 25 z późn.
zm.),
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 210, str. 1 z późn. zm.),
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

e)

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 371, str. 1
z późn. zm.),
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust.
2 lit. g. Rozporządzenia.

Okres przechowania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt, przyjętym w CPPC na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
Odbiorcy danych osobowych
a) Dane osobowe zostaną przekazane do podmiotu świadczącego dla CPPC usługi
archiwizacji dokumentacji. Mogą one zostać również przekazane do podmiotu
świadczącego dla CPPC usługi utrzymania i serwisu IT.
b) Dane osobowe mogą zostać również przekazane: Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, jako Instytucji Zarządzającej PO KL, w tym
administratorowi danych osobowych przetwarzanych w systemie PEFS, Ministerstwu
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Bank
Gospodarstwa Krajowego, ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Narodowy Bank
Polski, ul Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa.
Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą
Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń,
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 przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych może naruszać przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
Źródła danych oraz informacja, czy podanie danych osobowych jest dobrowolne
CPPC przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji PO KL od Beneficjentów i ich
partnerów oraz ekspertów zaangażowanych w realizację programu. W przypadku gdy Twoje
dane osobowe są przetwarzane w celu odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych o
szczegółowych zasadach ich przetwarzania poinformujemy Cię w bieżącej korespondencji.

