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Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO oraz w związku z realizacją projektu 
pn. „Własna firma w EGO”, Powiat Gołdapski informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zbiorze pn. 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020” 
jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: podpisania umowy o udzieleniu 
wsparcia finansowego w postaci dotacji. 

3. Podstawą prawną przetwarzania są: 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

 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, 

 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, 

 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jednostki kontrolujące, sąd, 
komornik. 

5. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych: 

Przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu odbywa się na 
zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające 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 ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
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Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006.  
Przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji 
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 
zakończonego projektu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów RODO. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej. 

10. Podane danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

11. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@warmia.mazury.pl. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją: 
 

 

 

……………..…………….……………. 
(data) 

………………………………..………………. 
(czytelny podpis współmałżonka  

przedsiębiorcy/poręczyciela) 
 

 


