Zgoda na przetwarzania danych osobowych
w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
wersja z dnia 21 maja 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym
formularzu oraz w zgodzie z obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony
danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, że:
•

Administratorem danych jest Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540
Szczecin. Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.

•

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): abi@wzp.pl.

•

Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzanie w Systemie przez Administratora Danych
Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922), Ustawą z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460), Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.320); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającym

rozporządzenie

Rady

(WE)

nr

1081/2006

(Dz.U.UE.L.2013.347.470);

Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającym

szczegółowe

przepisy

wykonawcze

do

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowymi przepisami dotyczącymi
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wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi, a także Rozporządzeniem 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.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1).
•

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać
ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

•

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania.

•

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Ogólne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego
pod
adresem
https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo
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