Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dalej „SPPW” 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 SPPW jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej
„CPPC”), mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.
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) kontroli finansowej i merytorycznej,
b) monitorowania procesu utrzymania trwałości projektów SPPW,
c) przechowywania 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 r. (M.P. z 2008 r. Nr 75 Poz. 672),
b) Umowy pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie Funduszu na Przygotowanie Projektów, który będzie realizowany w okresie
01 lipca 2008 r.-14 grudnia 2011 r. z dnia 01 lipca 2008 r.,
c) Porozumienia 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
października 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 października
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 marca 2015 r.,
f) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
Okres przechowania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po zakończeniu projektów, czyli do
14.06.2027 r, z uwzględnieniem postanowień Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
przyjętego w CPPC na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego, to jest Szwajcarii, wobec której
została wydana decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w
Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2304).
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 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. Przekazanie danych osobowych do
Szwajcarii odbywa się w oparciu o Decyzję Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony
danych osobowych w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2304).
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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,



prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich 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.
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 (Imię i nazwisko; Nazwa
organizacji; Adres korespondencyjny; Numer telefonu; Adres e-mail; NIP; REGON;
PESEL; Seria i numer dokumentu tożsamości; Dane dzieci i rodziny (tj. Imię i
nazwisko, PESEL; NIP; Pokrewieństwo; nazwisko rodowe; Imię ojca i matki; Data
urodzenia; Miejsce urodzenia; Seria i numer dokumentu tożsamości; Miejsce pracy),
d) dane uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów, spotkań oraz
odbiorców pomocy (imię i nazwisko; data obecności na szkoleniu; konferencji; forma
uczestnictwa w projekcie; ew. adres e-mail).
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
W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane przez CPPC bezpośrednio od Pani/Pana podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest 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.

