
 

 

UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA 

PODPISANA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NR ……………Z DNIA…….. 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w …………… pomiędzy: 

……………………………………………… reprezentowanym przez  

………………………………………………….. 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

a ………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez:……………………………………….. 

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami" 

o następującej treści: 

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ……………………….. r. umowy o przeprowadzenie cyklu 

spotkań superwizji dla pracowników, psychologów i psychoterapeutów* Projektu 

,,Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej 

aktywizacji społeczno-zawodowej” z terenu województwa pomorskiego, którzy doznają zaburzeń 

psychicznych, dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem w wyniku 

doświadczania traumatycznego wydarzenia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” 

Działanie 6.1. „Aktywna integracja” Poddziałanie 6.1.2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – zwanej dalej „umową zasadniczą”, Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.  

Definicje 

1) UODO - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 

1000); 

2) Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 

1024); 

3) RODO - Rozporządzenie 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1); 

4) dane osobowe - dane w rozumieniu art. 6 UODO oraz art. 4 pkt 1 RODO, uczestników Projektu 

jeżeli na spotkaniach superwizji będą poruszane indywidualne przypadki Uczestników projektu 

z imienia i nazwiska to bym to zostawiła, jeżeli nie to zastąpiłabym "uczestników superwizji" bo 

tylko ich dane Wykonawca będzie znał 

5) administrator – osoba fizyczna, organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których 

mowa w art. 3 UODO oraz art. 4 pkt 7 RODO, decydujące o celach i środkach przetwarzania 

danych osobowych w odniesieniu do: 

a) zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120, mający siedzibę przy ul. Okopowej 

21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

b) zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120 

– dane uczestników indywidualnych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120, mający siedzibę przy ul. Okopowej 

21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

c) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję 

Instytucji Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-

926), 

Dane osobowe w odniesieniu do: 

a) zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 

dane uczestników indywidualnych Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej powierzył do przetwarzania – Beneficjentowi (Stowarzyszeniu 

Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

aleja Grunwaldzka 56 lok. 107), 

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 



 

 

Powierzającej powierzył do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Zarządowi 

Województwa Pomorskiego oraz Beneficjentowi (Stowarzyszeniu Pomorskie 

Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku przy ul. aleja 

Grunwaldzka 56 lok. 107),  

6) przetwarzanie - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych wskazane  w art. 7 

pkt 2 UODO oraz operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany wskazane 

w art. 4 pkt 2 RODO; 

7) wytyczne – Zasady Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępne na stronie internetowej Programu: 

www.rpo.pomorskie.eu., w tym wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w tym wytyczne w zakresie zasad przechowywania i 

udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

8) Projekt - Projekt „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy 

program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we wniosku 

o dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 6 „Integracja”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2. 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9) Instytucja Zarządzająca – Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 

reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-20120; 

10) pracownik – osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku 

cywilnoprawnego; osoba fizyczna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

wykonuje, wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania; 

osoba współpracująca w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych; osoba wykonująca świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

11) umowa zasadnicza – umowa z dnia ……………….. r. o przeprowadzenie cyklu spotkań 



 

 

superwizji dla pracowników, psychologów i psychoterapeutów* Projektu „Pomorskie 

Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej 

aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we wniosku o dofinansowanie 

Projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 6 „Integracja”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2. 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. 

Przetwarzanie danych w imieniu administratora 

 

1. Przedmiotem niniejszego paragrafu jest przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot 

przetwarzający w imieniu i na polecenie administratora/ z upoważnienia Beneficjenta. 

2. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO, administrator/Beneficjent upoważniony przez 

administratora poleca i upoważnia Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych 

osobowych niezbędnych  do realizacji umowy zasadniczej w swoim imieniu. 

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą umową ma charakter przetwarzania 

danych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych. 

4. Celem przetwarzania danych jest realizacja Projektu tj. zadań określonych w umowie 

zasadniczej, realizacja obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową 

zasadniczą oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 

wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny 

do realizacji tych celów (w tym realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z 

zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

§ 3.  

Rodzaj danych, kategorie osób  

1. Rodzaj danych osobowych objętych niniejszą umową stanowią dane niezbędne do realizacji 

Projektu w ramach umowy zasadniczej. 

2. Kategorią osób, których dane dotyczą, są osoby, których dane znajdują się w zbiorach 

przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający w imieniu administratora 

§ 4.  

Obowiązki i prawa Beneficjenta  



 

 

1. Beneficjent oświadcza, że został umocowany do przekazania danych Podmiotowi 

przetwarzającemu w celu przetwarzania ich w imieniu administratora. 

2. Przekazanie danych, o których mowa powyżej jest nieodpłatne. 

3. Administrator/Beneficjent może monitorować wdrożenie odpowiednich środków 

technicznych  i organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, przez Podmiot 

przetwarzający. 

§ 5. 

Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający: 

1) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora 

zapisane w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się              

do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy, 

3) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, 

4) przestrzega warunki korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w § 6 niniejszej umowy, 

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

administratorowi/Beneficjentowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, a w szczególności: 

a) prawa do ochrony danych osobowych; 

b) prawa do wyrażenia i cofnięcia zgody; 

c) prawa do informacji; 

d) prawa do dostępu do danych; 

e) prawa do sprostowania danych; 

f) prawa do bycia zapomnianym; 

g) prawa do ograniczenia przetwarzania; 

h) prawa do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu 

przetwarzania; 

i) prawa do przenoszenia danych; 

j) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

k) prawa do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; 



 

 

l) prawa do kontaktu z IOD; 

m) prawa do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, 

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

administratorowi/Beneficjentowi wywiązać się z obowiązków określonych 

w art. 32–36 RODO, bezzwłocznego zgłaszania wszelkich naruszeń ochrony danych 

osobowych oraz sukcesywne uzupełnianie przekazanych informacji (co ma 

zawierać zgłoszenie: art. 33,3 RODO); 

a) pomocy Administratorowi (Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno-Prawne Interios w Gdańsku) w poinformowaniu osób, których 

dane dotyczą o naruszeniu ich danych (art. 34 RODO); 

b) pomocy Administratorowi (Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno-Prawne Interios w Gdańsku) w dokonaniu oceny skutków 

planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (art. 35 

RODO); 

c) konsultowaniu się z organem nadzorczym (art. 36 RODO), 

7) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem jest bezwzględnie 

zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi dotyczącymi Projektu, o którym mowa w umowie zasadniczej (np. 

archiwizowania, zwrotu, zniszczenia lub trwałego usunięcia potwierdzonego protokołem 

powierzonych mu danych osobowych oraz podjęcia stosownych działań w celu 

wyeliminowania dalszego przetwarzania danych powierzonych niezgodnego z celem 

wskazanym w umowie zasadniczej), 

8) udostępnia administratorowi/Beneficjentowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia 

administratorowi /Beneficjentowi lub audytorowi upoważnionemu 

przez administratora/Beneficjenta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i 

przyczynia się do nich, 

9) niezwłocznie informuje administratora/Beneficjenta, jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii         

lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada informacje na temat 

administratora/Beneficjenta, o których mowa w art. 13 RODO oraz że zapozna z nimi osoby, 

których dane dotyczą. 



 

 

3. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy 

postanowienia RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za  

administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 

 

§ 6.  

Korzystanie z usług podwykonawców 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 

uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Beneficjenta. W przypadku ogólnej 

pisemnej zgody Podmiot przetwarzający informuje Beneficjenta o wszelkich zamierzonych 

zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym 

samym możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

3. Jeżeli do wykonania w imieniu Beneficjenta konkretnych czynności przetwarzania Podmiot 

przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak                

w niniejszej umowie między Beneficjentem a Podmiotem Przetwarzającym, o których                   

to obowiązkach mowa w § 5 niniejszej umowy, w szczególności obowiązek zapewnienia 

wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,         

by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie 

wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność 

wobec Beneficjenta za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa                   

na pierwotnym Podmiocie Przetwarzającym.  

4. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, Podmiot 

przetwarzający może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu 

postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji,            

o którym mowa w art. 42 RODO. 

 

§7.  

Zachowanie poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest bezterminowo do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Beneficjenta. 

2. Podmiot przetwarzający jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, o której mowa 

powyżej, wyłącznie w przypadku: 



 

 

1 ) uzyskania pisemnej zgody Beneficjenta na ujawnienie informacji; 

2) gdy ujawnienie informacji będzie mieć miejsce w stosunku do osób zobowiązanych                    

do zachowania poufności, w tym w stosunku do doradców Stron, którzy złożą stosowne 

oświadczenie o zachowaniu poufności; 

3) gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym, 

w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym itp. 

3. Beneficjent ma prawo pisemnie upoważnić Podmiot przetwarzający do przekazania 

konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji. 

§ 8. 

1. Roszczenie o wynagrodzenie Podmiotu przetwarzającego z tytułu przetwarzania danych 

osobowych w ramach niniejszej umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia z umowy 

zasadniczej. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy/zmiany sposobu 

reprezentacji którejkolwiek ze Stron. 

2. W tym wypadku konieczne jest pisemne powiadomienie drugiej Strony (za potwierdzeniem 

odbioru) o wystąpieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

 

§ 10. 

Czas trwania umowy 

1. Umowa obowiązuje na czas trwania umowy zasadniczej, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający wskutek zmiany 

przepisów prawa w związku z zapewnieniem stosowania 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 stanie się administratorem 



 

 

danych osobowych, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie nowych 

przepisów prawa. Rozwiązanie umowy nie wymaga odrębnych pisemnych oświadczeń woli 

Stron. §9 ust. 2 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 11. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy.  

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

W imieniu Beneficjenta:                               W imieniu Podmiotu przetwarzającego: 

 

Podpis: ……………………                                                                      Podpis: ……………  

Imię i nazwisko: ............................................               Imię i nazwisko: ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do  

umowy przetwarzania danych w imieniu 

Administratora/Beneficjenta  

z dnia………… 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:  

1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do: 

a) zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120, mający siedzibę przy                     ul. 

Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

b) zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata           

2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014-20120 – dane uczestników indywidualnych jest Zarząd Województwa 

Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120, mający siedzibę przy 

ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

c) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję 

Instytucji Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-

926), 

2. Dane osobowe w odniesieniu do: 

a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata         

2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 – dane uczestników indywidualnych Zarząd Województwa Pomorskiego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej powierzył do przetwarzania – Stowarzyszeniu 

Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku ul. aleja 

Grunwaldzka 56 lok. 107 ,  

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej powierzył do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi 



 

 

Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku ul. aleja Grunwaldzka 56 lok. 
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3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane      na podstawie:  

a) 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 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) 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 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, 

z późn. zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską  w dniu 23 

maja 2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w 

latach  2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego – umowy zawartej pomiędzy 

Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 

będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej             

i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 



 

 

znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 

określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji; 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zasadniczej, 

obowiązków   i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową zasadniczą oraz w celu 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-

2020, współfinansowanego z EFS;  Następnie moje dane będą przetwarzane w celu 

wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą-Zarząd Województwa 

Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały 

powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt Stowarzyszeniu 

Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku ul. aleja 

Grunwaldzka 56 lok. 107–oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku 

z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ oraz beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

1) instytucje pośredniczące; 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku 

realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

3) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. 

dostawcom usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko 

zgodnie z jej poleceniami. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 



 

 

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

1) iod@pomorskie.eu (w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020); 

2) iod@miir.gov.pl (w ramach czynności Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), 

9. Podanie danych wynika z konieczności realizacji Projektu, 

10. Posiadam prawo do: 

 dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  osobowych,                      

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

11. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 

trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

12. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie ww. 

Projektu. 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

 

………………………………………………………. 

Podpis Podmiotu przetwarzającego 
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