
Klauzula dla osób aplikujących do udziału w projekcie  

„Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”    

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH] 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A. z siedzibą przy 

ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin, NIP: 665001449, REGON: 310508690). We wszystkich sprawach związanych  

z ochroną danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail na adres: 

Tomasz.nowinski@comp-net.pl.    

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]  

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a) weryfikacji wstępnych zgłoszeń przesłanych przez osoby aplikujące do udziału w projekcie zgodnie  

z Regulaminem przyznawania wsparcia w ramach projektu pt. „Dobre kwalifikacje- lepsza przyszłość” 

(dalej jako Regulamin) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie naboru do projektu zgodnie z Regulaminem;  

b) przygotowanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Uczestnikiem Projektu oraz zawarcie, 

realizacja i rozliczenie umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c) wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku  

z dofinansowaniem usługi rozwojowej Uczestnika Projektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 

9 ust. 2 lit. g RODO (w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych określonych 

w art. 9 ust. 1 RODO) wynikających z przepisów określających zasady dofinansowania projektów 

pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 przy czym w szczególności mowa  

o przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 1304/2013, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości oraz szeregiem innych przepisów regulujących powstanie i wygasanie 

zobowiązań podatkowych; 

e) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dbanie o dobre imię i wizerunek. 

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE] 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat od rozliczenia usługi rozwojowej Uczestnika Projektu. 

W przypadku, kiedy na etapie wstępnej weryfikacji Państwa aplikacja do projektu zostanie odrzucona przez 

Administratora Danych Osobowych, wówczas Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń 

określonych w przepisach prawa.  

mailto:Tomasz.nowinski@comp-net.pl


[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH] 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie 

Administratora Danych Osobowych, 

b) podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie Administratora Danych Osobowych, 

c) podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora Danych Osobowych, 

d) instytucje publiczne, które będą uprawnione do odbioru danych osobowych na mocy przepisów prawa w 

tym Instytucja Zarządzająca projektem dofinansowaniem ze środków publicznych,  

e) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych 

(pracownicy). 

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA] 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy). 

PRAWO SPRZECIWU 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

[PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI] 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA] 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu aplikowania o dofinansowanie usługi rozwojowej 

oraz podpisania i realizacji umowy o dofinansowanie usługi (w przypadku pozytywnej weryfikacji). Tym samym 

nieujawnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji przedmiotowych celów.  
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