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Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Beneficjent (Lokalna Grupa Działania Nasze 

Bieszczady (Lider projektu) z siedzibą ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko; Podkarpacka Izba Gospodarcza (Partner 

projektu) z siedzibą ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno) informuje, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

 w ramach zbioru danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 - Zarządu Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - 

Instytucja Zarządzająca; 

 w ramach zbioru danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych - Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą: 00-926 Warszawa, ul. 

Wspólna 2/4: 

• Beneficjent powołał inspektora ochrony danych osobowych – dane kontaktowe: adres e-mail: nasze-

bieszczady@nasze-bieszczady.pl, tel. 13 4696203; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do projektu pn. Staże 30+ współfinasowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady 

(Lider projektu) i Podkarpacką Izbę Gospodarczą (Partner projektu) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, na podstawie 

umowy o dofinasowanie nr RPPK.07.01.00-18-0098/20-00. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie tj. weryfikacji i oceny złożonej przez Panią/Pana dokumentacji 

rekrutacyjnej, w razie zakwalifikowania się do projektu – zawarcia deklaracji uczestnictwa oraz umów 

dotyczących przydzielenia wsparcia, 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu Staże 30+ tj. w szczególności 

przechowywania dokumentacji rekrutacyjnej do projektu oraz udostępniania jej podmiotom kontrolującym. 

- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – dane osobowe są niezbędne do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji 

projektu i umową o dofinansowanie projektu, w szczególności kontroli, prawidłowości, realizacji projektu, w tym 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych, 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja rekrutacyjna, w szczególności instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli 

i audytów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w przypadku 

zakwalifikowania się do projektu dokumentów uczestnictwa w projekcie, także podmioty świadczące na rzecz 

Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady (Lidera projektu) i Podkarpackiej Izby Gospodarczej (Partnera 

projektu)  usługi księgowe, prawne oraz inne podmioty upoważnione do uzyskiwania danych osobowych z mocy 

prawa np. Urząd Skarbowy; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 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 
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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 uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, 

z późn. zm.) tj.: 

- przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym złożono zestawienie wydatków, 

w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu, zaś w przypadku dokumentów dotyczących podatku od 

towarów i usług – przez okres o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póź. zm.) 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

związanym z procesem rekrutacji i ewentualnym udziałem w projekcie Staże 30+. Brak podania przez Panią/Pana 

danych osobowych uniemożliwi dokonanie wyżej wymienionych czynności. 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Zarządu Województwa Podkarpackiego i/lub Ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego), 

- żądania częściowego lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

jeżeli administrator danych osobowych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już 

niezbędne do celów przetwarzania z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3 RODO. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Aby skorzystać z praw wymienionych w tiret od 1-3 powyżej, powinna/powinien Pani/Pan skontaktować się 

wykorzystując podane w niniejszej klauzuli dane kontaktowe, z administratorem danych osobowych lub 

inspektorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani/Pan skorzystać. 

• posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu, 
Zarząd Województwa Podkarpackiego i/lub  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego  dokona oceny 

istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, 

praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Pani/Pana 

interesy będą ważniejsze od interesów Zarządu Województwa Podkarpackiego i/lub Ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 

• nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych. 

 

…………………………….……..     ……..….…………………………………………………………..…… 

Miejscowość, data      Podpis Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu 


