
 
       Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie grantu  

w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”  

Klauzula informacyjna art. na podstawie artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zw. RODO) 
 

1. Informacja 
o administratorze 

(nazwa i dane 
kontaktowe) 

Informujemy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych 
w ramach „ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAKIETU GRANTOWEGO” są:  

Województwo Zachodniopomorskie 
ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin 
  
oraz 
 
Wojewódzki Urząd Pracy 
ul. A. Mickiewicza 41 
70-383 Szczecin 
 
Adres do korespondencji: sekretariat@wup.pl  

2.  Realizator  Wojewódzki Urząd Pracy jako realizator projektu wykonuje zadanie na 
podstawie decyzji o dofinasowanie projektu „Zachodniopomorski 
Pakiet grantowy” RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 1.19 
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii 
COVID-19.  

3.   
 Informacja 

o Inspektorze 
ochrony danych 

Administratorzy wyznaczyli  Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z 
którymi można skontaktować się pod adresem:  abi@wzp.pl oraz 
iod@wup.pl 
  
Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z 
wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO. 

4. Informacja o celu 
i podstawie prawnej 

przetwarzania danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Grantobiorcy. Dane 
przetwarzane są w związku z realizacją grantu w projekcie 
„Zachodniopomorski pakiet grantowy”:  
Realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO w oparciu o przepisy m.in.  

a) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 ze 
zm.). 

b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające 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 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L nr 138 z 13.05.2014 ze 
zm.). 

c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) uchwalonego 
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego                         
i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 
2014PL16M2OP016 dnia 12 lutego 2015 r. zmienioną 
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2018 r. oraz z 
dnia 17 marca 2020 r. 

d) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w 
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 773). 

5. Informacja 

o odbiorcach danych 
osobowych lub 

kategoriach 
odbiorców, 

jeżeli istnieją 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:  

podmioty przetwarzające – czyli podmioty, którym WUP powierzył lub 
powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z 
zawartą umową w związku ze świadczeniem usług na rzecz WUP:  

 w zakresie wsparcia systemu informatycznego WUP  
 Wykonawcy usługi  generatora wniosków firmie WITKAC.pl,  

6. Informacja o zamiarze 
przekazania danych 

osobowych 
do państwa 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji 
międzynarodowej. 



trzeciego 
lub organizacji 

międzynarodowej 

7. Informacja o okresie 
przez jaki dane 
osobowe będą 

przechowywane, 
a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria 
ustalenia tego 

okresu 

1. Zgodnie z Rozdziałem 2 art. 12 Rozporządzenia KE nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, będziemy 
przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od 
dnia przyznania pomocy (tj. od dnia podpisania umowy o 
udzielenie grantu). Okres ten może zostać wydłużony przez 
KE lub IZ.  

8. Informacje o prawach, 
jakie przysługują 

osobie, której dane 
są przetwarzane na 

mocy RODO    

Przysługuje Pani/Panu prawo:  
1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
3. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w 

przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO,  
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO.  
 

9. Pozostałe wymagane 
informacje 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym, gdyż przetwarzanie       danych osobowych następuje 
w celu        wywiązania się z obowiązku wynikającego        z 
przepisu prawa.   
     

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie 
dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania.  

 

 

 


