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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zw. RODO) 

-dla uczestników Konferencji podsumowującej Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  
w Województwie Świętokrzyskim „Świętokrzyska młodzież – szanse, zagrożenia, perspektywy 

 

 

1.  Informacja  
o administratorze 
(nazwa i dane 
kontaktowe) 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
z siedzibą: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
adres e-mail: kancelaria@miir.gov.pl 

 

2.  Informacja  
o Inspektorze ochrony 
danych  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email: iod@miir.gov.pl . Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

W związku z tym, że Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, na podstawie zawartego porozumienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  
w Kielcach (WUP), z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (41) 36-41-600, faks:  
(41) 36-41-666, może się Pani/Pan również skontaktować z Inspektorem ochrony danych 
WUP poprzez e-mail: iod@wup.kielce.pl  lub kierując korespondencję na adres siedziby 
WUP. 

3.  Informacja o celu  
i podstawie prawnej 
przetwarzania danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu udziału  
w konferencji podsumowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
w Województwie Świętokrzyskim która jest organizowana w ramach działań informacyjno-
promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 
(POWER 2014-2020) oraz w celu realizacji przez Administratora obowiązku 
przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, wynika z następujących przepisów prawnych: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz załącznika I i II do tego 
rozporządzenia; 

3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22.09.2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4) ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

5) ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli Pani/Pan 
zostaniecie poddani kwalifikacji na podstawie danych z ZUS, 

6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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4.  Informacja o zamiarze 
przekazania danych 
osobowych do 
państwa trzeciego lub 
organizacji 
międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  
(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowej. 

5.  Informacja  
o odbiorcach danych 
osobowych lub 
kategoriach 
odbiorców, jeżeli 
istnieją 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: 

1) inni administratorzy – czyli podmioty uprawnione do ich przetwarzania  
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: 

− podmioty uprawnione do realizacji obowiązków kontrolnych i audytowych, 

− osoby zapoznające się z informacjami udostępnionymi na podstawie ww. 
ustaw, 

− operator pocztowy lub firma kurierska (te dwa ostatnie podmioty tylko  
w zakresie danych adresowych); 

2) podmioty przetwarzające – czyli podmioty, którym WUP powierzył lub powierzy 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych  
w art. 28 RODO w związku z umową na świadczenie usług m.in. w zakresie 
zlecania badań ewaluacyjnych, brakowania dokumentacji niearchiwalnej na 
podstawie uzyskanej zgody dyrektora właściwego Archiwum Państwowego, po 
upływie okresu jej przechowywania wynikającego z Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt.  

Zakres danych przekazany podmiotom przetwarzającym ograniczony jest wyłącznie do 
możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczonymi usługami. Odbiorców 
tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.  

6.  Informacja  
o okresie przez jaki 
dane osobowe będą 
przechowywane,  
a gdy nie jest to 
możliwe, kryteria 
ustalenia tego okresu 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, którego obowiązek 
stosowania wynika z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz w wytycznych w zakresie realizacji POWER 2014-2020. 

 

7.  Informacje  
o prawach, jakie 
przysługują osobie, 
której dane są 
przetwarzane na mocy 
RODO 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, 

3) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 18 ust. 1 RODO, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

8.  Pozostałe wymagane 
informacje 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zarejestrowania się 
i udziału w konferencji podsumowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
w Województwie Świętokrzyskim, która jest organizowana  
w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2010 (POWER 2014-2020). Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości udziału w tym wydarzeniu. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 


