
Obowiązek informacyjny, określony w 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 dalej RODO. 

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest 
Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 6654549, e-mail: 
kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). 

W odniesieniu do danych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym 
wspierającym realizację programów operacyjnych administratorem danych osobowych jest Minister 
właściwy ds. rozwoju regionalnego (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. + 48 (22) 2500130, e-mail: 
kancelaria@miir.gov.pl). 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem możecie się Państwo skontaktować z: Inspektorem Ochrony Danych 
Ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego drogą elektroniczną pod adres e-mail: 
iod@miir.gov.pl,  

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego drogą 

elektroniczną pod adres email: iod@wrotapodlasia.pl. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) 

w celu wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze.  

1. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) - na podstawie przepisów 

prawa m.in.:  

1) 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; 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.),  

Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 
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3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 

lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Budowa 

elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach” w zakresie 

zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w 

ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z 

funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020). 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi 

Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok), Beneficjentowi realizującemu 

projekt – „Wodociągom Białostockim” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 

Białystok, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, lub Beneficjenta oraz mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Zarządzającej RPOWP lub Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych 

w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie. 

6. Kategoriami odbiorców danych są: podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w 

realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby 

upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie 

archiwizacji. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz 

z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

8. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, w tym:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 

zapominanym"); 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

6) prawo do przenoszenia danych; 

7) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na 

podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa; 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.  



10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

 


