INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest realizatr projektu Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, Tel. 29 761 73 95 , adres e-mail:ops@rzekun.net.
W sprawach dotyczących danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z inspektorem
ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, tel. 29 761 73 95,
adres e-mail: ops@rzekun.net.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego jest Pani/Pan
uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych.
4.Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. g 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 osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1).
5. Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych , z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, 03 - 301
Warszawa, beneficjentowi Gminie Rzekuń z siedzibą przy ulicy Kościuszki 33, 07 – 411 Rzekuń
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane
każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu).
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WM 2014-2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

podstawa prawna:
- 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 osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO
-ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

