
 

 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu określającego zasady rekrutacji i 

realizacji wsparcia w projekcie pn. „Wsparcie ukraińskich 
imigrantów w Pomorskiem” 

 

Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej jako: RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa 

Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, 80-810 ul. Okopowa 21/27; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 

32 68 518; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji 

Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz 

realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) instytucje pośredniczące; 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w 

związku z 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. 

dostawcy usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z 

naszymi poleceniami.  



 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 

140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który 

reguluje kwestię dostępności dokumentów, oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), 

który dotyczy dłuższych terminów przeprowadzenia kontroli w zakresie trwałości 

projektu, pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji 

ustawowych obowiązków IZ RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki 

unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie.  



 

 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu określającego zasady rekrutacji i 

realizacji wsparcia w projekcie pn. „Wsparcie ukraińskich 
imigrantów w Pomorskiem” 

Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej jako: RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa 

Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, 80-810 ul. Okopowa 21/27; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 

32 68 518; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji 

Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz 

realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO; 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zostały zawarte w załączniku nr 9 

„Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorach: „Zarządzanie 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020” oraz  „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”; 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) instytucje pośredniczące; 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w 

związku z 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. 

dostawcy usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z 

naszymi poleceniami.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 

140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który 

reguluje kwestię dostępności dokumentów, oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), 

który dotyczy dłuższych terminów przeprowadzenia kontroli w zakresie trwałości 

projektu, pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe zostały wskazane przez […];1 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji 

ustawowych obowiązków IZ RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki 

unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

                                                
1należy wskazać źródło pochodzenia danych osobowych (np. Wykonawca / Pracodawca / inny 
podmiot związany z realizacją projektu / źródło publicznie dostępne) 



 

 

Додаток № 1 
до регламенту, що визначає правила вербування та надання підтримки у проекті 

"підтримка українських мігрантів у Поморську" 
 

Зразок інформаційного застереження для збору даних від суб'єкта 
даних 

Відповідно до статей 13 (1) і (2) Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою 

персональних даних і про вільне переміщення таких даних і скасування директиви 

95/46 / EC (далі-RODO) я повідомляю, що: 

 

1. Адміністратором Ваших персональних даних є управління Поморського 

воєводства, розташоване в Гданську, 80-810 ul. Okopowa 21/27; 

2. Контактна інформація Співробітника із захисту даних: iod@pomorskie.eu або 

Тел. 58 32 68 518; 

3. Метою обробки персональних даних є виконання обов'язків керівної установи 

щодо подання заявки на фінансування ЄС та державного бюджету, а також 

реалізація проектів у рамках регіональної оперативної програми Поморського 

воєводства на 2014-2020 роки, що фінансується Європейським соціальним 

фондом та Європейським фондом регіонального розвитку. Після цього ваші дані 

будуть оброблені для виконання зобов'язань з архівування документів. 

Вищевказані персональні дані будуть оброблятися відповідно до статті 6 (1). (C) 

та пункт 2 статті 9. г) RODO; 

4. Одержувачем Ваших персональних даних будуть: 

1) посередницькі установи; 

2) суб'єкти, які надають послуги керівництву Поморського воєводства у 

зв'язку з реалізацією регіональної оперативної програми Поморського 

воєводства на 2014-2020 роки, зокрема суб'єкти, які здійснюють оцінні 

дослідження; 

3) постачальники послуг, пов'язаних з обробкою персональних даних 

(наприклад, постачальники інформаційних послуг). 

Такі організації будуть обробляти дані за договором з нами і тільки відповідно до 

наших вказівок.  



 

 

5. Ваші персональні дані будуть зберігатися відповідно до статті 140 Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1303/2013, який регулює питання 

про наявність документів, та статті 23 (3) Закону від 11 липня 2014 року Про 

принципи реалізації операційних програм політики згуртованості, що 

фінансуються у фінансовій перспективі 2014-2020 рр. (розділ 818 від 2020 р.), 

який стосується більш тривалих термінів проведення перевірок стійкості 

проекту, державної допомоги/допомоги податок на товари; 

6. Ви маєте право на доступ до вмісту ваших даних, а також на їх виправлення, 

видалення або обмеження обробки;  

7. Ви маєте право подати скаргу президенту Управління захисту персональних 

даних, якщо вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує правила 

RODO; 

8. Надання Вами персональних даних необхідно для виконання статутних 

обов'язків і від IZ RPO WP, пов'язаних з процесом подачі заявки на кошти ЄС і 

державного бюджету, а також для реалізації проектів в рамках регіональної 

оперативної програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки. Ви 

зобов'язані їх надати, а наслідком відмови від надання персональних даних буде 

неможливість участі у вищевказаному процесі. 

  



 

 

Додаток № 2 

до регламенту, що визначає правила вербування та надання підтримки у проекті 

"підтримка українських мігрантів у Поморську" 

Зразок інформаційного застереження для отримання персональних 
даних способом, відмінним від суб'єкта даних 

Відповідно до статей 14 (1) і (2) Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою 

персональних даних і про вільне переміщення таких даних і скасування директиви 

95/46 / EC (далі-RODO) я повідомляю, що: 

1. Адміністратором Ваших персональних даних є управління Поморського 

воєводства, розташоване в Гданську, 80-810 ul. Okopowa 21/27; 

2. Контактна інформація Співробітника із захисту даних: iod@pomorskie.eu або 

Тел. 58 32 68 518; 

3. Метою обробки персональних даних є виконання обов'язків керівної установи 

щодо подання заявки на фінансування ЄС та державного бюджету, а також 

реалізація проектів у рамках регіональної оперативної програми Поморського 

воєводства на 2014-2020 роки, що фінансується Європейським соціальним 

фондом та Європейським фондом регіонального розвитку. Після цього ваші дані 

будуть оброблені для виконання зобов'язань з архівування документів. 

Вищевказані персональні дані будуть оброблятися відповідно до статті 6 (1). (C) 

та пункт 2 статті 9. г) RODO; 

4. Категорії оброблюваних персональних даних включені в додаток № 9 "обсяг 

персональних даних, переданих для обробки в збірниках:" управління 

регіональною оперативною програмою Поморського воєводства на 2014-2020 

роки " і "Центральна інформаційно-інформаційна система, що підтримує 

реалізацію оперативних програм"; 

5. Одержувачем Ваших персональних даних будуть: 

1) посередницькі установи; 

2) суб'єкти, які надають послуги керівництву Поморського воєводства у зв'язку 

з реалізацією регіональної оперативної програми Поморського воєводства 

на 2014-2020 роки, зокрема суб'єкти, які здійснюють оцінні дослідження; 



 

 

3) постачальники послуг, пов'язаних з обробкою персональних даних 

(наприклад, постачальники інформаційних послуг). 

4) Такі організації будуть обробляти дані за договором з нами і тільки 

відповідно до наших вказівок.  

6. Ваші персональні дані будуть зберігатися відповідно до статті 140 Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1303/2013, який регулює питання 

про наявність документів, та статті 23 (3) Закону від 11 липня 2014 року Про 

принципи реалізації операційних програм політики згуртованості, що 

фінансуються у фінансовій перспективі 2014-2020 рр. (розділ 818 від 2020 р.), 

який стосується більш тривалих термінів проведення перевірок стійкості 

проекту, державної допомоги/допомоги податок на товари; 

7. Ви маєте право на доступ до вмісту ваших даних, а також на їх виправлення, 

видалення або обмеження обробки; 

8. Ви маєте право подати скаргу президенту Управління захисту персональних 

даних, якщо вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує правила 

RODO; 

9. Ваші особисті дані були вказані [...];  

10. 1Надання Вами персональних даних необхідно для виконання статутних 

обов'язків і від IZ RPO WP, пов'язаних з процесом подачі заявки на кошти ЄС і 

державного бюджету, а також для реалізації проектів в рамках регіональної 

оперативної програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки. Ви 

зобов'язані їх надати, а наслідком відмови від надання персональних даних буде 

неможливість участі у вищевказаному процесі. 
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