
 
 

Informacja dotycząca charakteru i celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków 

Beneficjenta w zakresie Rozporządzenia RODO 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Instytucja 

Zarządzająca informuje, iż: 

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 9 RODO IZ, która jest Administratorem danych osobowych, 

powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IZ i na 

warunkach opisanych w umowie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

2. Beneficjent zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w 

szczególności z przepisami RODO. 

 

3. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawiera m.in. zasady przetwarzania 

danych osobowych. 

 

4. Beneficjent uzupełnia i przekazuje do IZ Załącznik nr 1 stanowiący opis wdrożonych 

mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (wzór 

dostępny na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl). 

 

5. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych określono w załączniku pn. Zakres 

danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania znajdujący się na 

stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl. 

 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu 

systemów informatycznych, w szczególności LSI 2014. 

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia 

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

c) monitoringu 

d) ewaluacji 

e) kontroli 

f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

g) sprawozdawczości 

h) rozliczenia projektu 

i) odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

j) zachowania trwałości projektu 

k) archiwizacji. 

 



 
 

8. Realizując w imieniu IZ obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 - 14 RODO 

Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika projektu oświadczenie, zgodnie ze 

wzorem pn. Wzór oświadczenia uczestnika projektu (dostępny na stronie internetowej 

www.rpo.slaskie.pl).  Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym 

miejscu, w którym są przechowywane dokumenty związane z projektem. Zmiana wzoru 

oświadczenia przez IZ  nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie, umowy o 

powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

 

9. Beneficjent zobowiązany jest do informowania IZ o każdym zamiarze powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego 

dane wymaga szczegółowej pisemnej zgody IZ. 

 

10. Przechowywanie powierzonych danych osobowych po zakończeniu realizacji projektu odbywa 

się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.  


