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Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), 

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-

2020).  

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane przez Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, Instytucję Pośredniczącą PO IiŚ 2014-2020, mającą swoją siedzibę pod adresem: 

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, 

w szczególności w celu realizacji projektu (pilotażu) współfinansowanego w ramach pomocy 

technicznej PO IiŚ 2014-2020. Dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby realizacji sesji 

warsztatowych w ramach ww. projektu (pilotażu) oraz realizacji bezpośredniego wsparcia doradczego 

przez wykonawcę wybranego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Mogą Państwo nie podawać nam swoich danych (jest to dobrowolne ), ale uniemo żliwi nam 

to dalsz ą współprac ę w zakresie tych działań.  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że: 

1. Zobowiązuje nas do tego prawo  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1): 

� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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, 

� ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

� ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2. Wykonujemy zadania w interesie publicznym  lub sprawujemy powierzoną władzę publiczną 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Przygotowujemy i realizujemy umowy , których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).  

Możemy przetwarzać różne rodzaje Państwa danych, przede wszystkim: 

                                                           
1 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 
(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88) 
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1) dane identyfikacyjne, np. imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, forma prowadzenia działalności 

gospodarczej, stanowisko, a w niektórych przypadkach także PESEL, NIP czy REGON,  

2) dane dotyczące zatrudnienia, np. wysokość wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy, 

3) dane kontaktowe, np. adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji, 

4) dane finansowe, np. nr rachunku bankowego, kwota przyznanych dotacji, a także informacje 

dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).  

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od podmiotów zaangażowanych 

w realizację POIiŚ, np. od wnioskodawców, beneficjentów lub ich partnerów.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

� instytucje pośredniczące i wdrażające oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy 

wykonywanie zadań w PO IiŚ 2014-2020,  

� instytucje Unii Europejskiej (UE) lub podmioty, którym UE powierzyła zadania dotyczące 

wdrażania PO IiŚ 2014-2020, 

� podmioty, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcy rozwi ązań IT 

i operatorzy telekomunikacyjni .  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 10 lat 2 od zamknięcia sprawy, w której je 

przetwarzaliśmy (zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), i nie dłużej 

niż do 2035 roku 3.  

Przysługuje Państwu prawo do: 

‒ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

‒ sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

‒ usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), jeśli nie było okoliczności, o których mowa w art. 17 

ust. 3 RODO, 

‒ żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO), 

‒ sprzeciwiania się wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO), jeśli przetwarzanie 

odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

                                                           

2 Zgodnie z  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA) obowiązującym w MFiPR - dla spraw zarejestrowanych 
w klasie 76 (pn. Programy Operacyjne na lata 2014-2020) wskazano kategorię archiwalną BE10. W przypadku 
rejestracji sprawy w innej klasie JRWA - należy dopasować wskazany w klauzuli termin przechowywania danych 
osobowych do  terminu przechowywania dokumentów,  wynikającego z kategorii archiwalnej przewidzianej dla tej 
klasy akt. 

3 Należy wskazać rok, który nastąpi po upływie 10 lat od roku, w którym zamknięto sprawę. Przykładowo: jeżeli 
za moment zakończenia danej sprawy przyjmiemy przewidywany rok zamknięcia PO IiŚ 2014-2020 (tj. 2025 r.), 
wówczas dane będziemy przechowywać maksymalnie do 2035 r. 
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sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. e), 

‒ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO), 

w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne krajowe przepisy ochrony danych osobowych, które obowiązują 

w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jeśli mają Państwo pytania w tej sprawie, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych MFiPR w następujący sposób: 

� pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa), 

� elektronicznie (adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl). 

 


