Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
uczestników II Forum Konferencyjnego dla Przedsiębiorców
„Baza Usług Rozwojowych i aktualne możliwości wsparcia rozwoju świętokrzyskich firm”

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) zw. RODO informujemy, iż:
1.

AdministratoremPani/ Pana danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce, adres e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

2.

Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
pod adresem e-mail: iod@sejmik.kielce.pl . Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan
skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pni/Pana danych osobowych przez Administratora:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w II Forum
Konferencyjnym dla Przedsiębiorców „Baza Usług Rozwojowych i aktualne możliwości wsparcia rozwoju
świętokrzyskich firm”, które jest organizowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w celu
realizacji przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit c RODO– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze
względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony
danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby,
której dane dotyczą, który wynika z następujących przepisów prawnych:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 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;
3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
4) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
4.

OdbiorcyPani/Pana danych osobowych, w szczególności:osoby zapoznające się z informacjami
udostępnionymi m.in. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,osoby wykonujące
czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa,firma obsługująca system informatyczny służący do

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,operator pocztowy,firmy kurierskie, podmioty, którym
zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, podmiot uprawniony do
niszczenia (brakowania) dokumentacji na podstawie uzyskanej zgody Archiwum Państwowego po
upływie okresu przechowywania tej dokumentacji.
5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwachoraz w wytycznych w zakresie realizacji RPO WŚ.

6.

Przysługuje Pani/Panuprawo:
− dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
− sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
− 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.

7.

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

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowychjest niezbędne w celu zarejestrowania się i udziału
II Forum Konferencyjnym dla Przedsiębiorców „Baza Usług Rozwojowych i aktualne możliwości wsparcia
rozwoju świętokrzyskich firm”, które jest organizowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych
dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020.Konsekwencjąniepodania danych osobowych jest niemożliwość udziału w tym wydarzeniu.

