
 
                                                                                                                                           
 
 

 
 

Klauzula informacyjna nr 27 

dot. zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 
2020 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane 
przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 
Toruń. 
 

2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań w zakresie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w szczególności potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu objętego grantem, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Programu. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO1 oraz umowy w 
sprawie powierzenia grantu. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
lub przenoszenia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma 
prawo odmówić usunięcia Pana/Pani danych osobowych. 

 

4. Podanie danych jest jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
uczestnictwa w projekcie.   

 

5. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt –  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno. 

 

6. Dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez Administratora lub Beneficjenta w 
związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi  
(w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, ani profilowania.  

 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

 

9. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 
prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie, ustalonego stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji                     w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu 

 
1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119) 



 
                                                                                                                                           
 
 

 
 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt. 

 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych; 
2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
3) lub adres poczty: dariusz.chyla@onet.pl 
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