
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Ostatecznych odbiorców  

wsparcia w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe  

dla rozwoju województwa łódzkiego 
 

 
Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z art. 14 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 (dalej zwane „RODO”) Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy uprzejmie informuję, iż: 

1) Administratorem  danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8 dla zbioru 

danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych 

przetwarzanych w ”Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 

realizację programów operacyjnych”, 

2) Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą 

przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

iod@lodzkie.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 42 663 33 06,  

b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 

teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych” wysyłając 

wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl, 

3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy 

 o finansowanie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), umów BGK  

z Pośrednikami Finansowymi oraz umów zawartych przez Państwa z Pośrednikami 

Finansowymi, 

b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z 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 347/320   

z 20.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów   

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz   

z aktami wykonawczymi, 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej 

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na podstawie 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 16/2017/PR z dnia  

21.04.2017 r. oraz na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

5) Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą instytucje i podmioty dokonujące 
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oceny i biorące udział w realizacji projektu, w tym dokonujące monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych i wypełniające obowiązki 

archiwizacyjne; 

6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

7) Dane będą przechowywane przez okres – do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązku 

archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji   

i zakresu działania archiwów zakładowych; 

8) Posiadacie Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO oraz ich sprostowania 

zgodnie z art.16 RODO, 

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO, 

c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO, 

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznacie, 

iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych RODO; 

10) Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach jak również nie będzie zachodziło 

profilowanie; 

11) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. 

Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, jak również realizacji Państwa umów 

z Pośrednikami Finansowymi. 

 


