Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
Administratorzy:
1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
Kontakt i informacje o Inspektorze Ochrony Danych (IOD):
3. IOD MFFiPR: IOD@mfipr.gov.pl, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
4. IOD Gmina Gryfice: iod@urzad.gryfice.eu, tel. 91 38 53 259 lub w siedzibie Urzędu pok. 226 w godz.
7:30-11:30
Cele przetwarzania i podstawa prawna
5. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań
przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji
tego celu, w szczególności: a) udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i
realizującym projekty, b) potwierdzania kwalifikowalności wydatków, c) wnioskowania o płatności do
Komisji Europejskiej, d) raportowania o nieprawidłowościach, e) ewaluacji, f) monitoringu, g) kontroli, h)
audytu, i) sprawozdawczości j) działań informacyjno-promocyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na
Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie
przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6.
Gmina Gryfice w celu wprowadzenia dokumentacji papierowej, w tym weryfikacji poprawności
składania wniosków oraz złożenia wniosku o dofinansowanie.
Rodzaj przetwarzania danych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Gmina Gryfice w celu realizacji POPC 2014-2020
przetwarza dane osobowe beneficjentów: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, klasa i nazwa szkoły,
informację o pokrewieństwie z osobą będącą byłym pracownikiem w zlikwidowanym państwowym
przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR wraz z jego nazwą, a także
kserokopię dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, wskazane jest dołączyć go
do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny) oraz oświadczenie o otrzymaniu lun nieotrzymaniu
na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i/lub 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego
będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub
zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów
zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów
i partnerów.
W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych
jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia
stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż
10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych
przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać
wydłużony.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020
powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja
Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
b) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła
wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020, c) podmioty świadczące na rzecz Ministra
usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności,
w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni d) uprawnieni pracownicy
Administratorów podmiotów współpracujących na polecenie Administratorów, w tym szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Gminy Gryfice.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące
prawa:
7. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
8. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile zezwalają na to przepisy prawa;
9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. cofnięcia zgody, w każdym momencie, które nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych
zostanie uznane za niezgodne z prawem;
11. otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie – dotyczy
MFFiPR
12. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych
interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania
danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

