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Treść podręcznika nie stanowi wiążącej interpretacji zapisów RODO. Żaden podmiot nie może powoływać się na jego treść w toku
postępowań kontrolnych/audytowych/sądowych i innych. Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny.

Wstęp

I.

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(RPOWP 2014-2020). Należy dbać o to, aby przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie
aplikowania i realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 była zgodna z przepisami prawa.

II.

Informacje o RODO
1. Co to jest RODO?

RODO to skrót od „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” – Rozporządzenie 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). Jest to akt przyjęty przez
Unię Europejską (UE) i ustanawia zasady ochrony przetwarzanych danych osobowych. Przepisy zawarte
w tym dokumencie obowiązują wszystkie kraje UE i są dla nich, poza pewnymi wyjątkami, takie same.
2.

Od kiedy stosuje się RODO?

RODO obowiązkowo stosuje się od 25 maja 2018 r.
3.

Czy wnioskodawcy i beneficjenci podlegają RODO?

Wszyscy Wnioskodawcy i Beneficjenci RPOWP 2014-2020 podlegają RODO, bowiem przetwarzają oni
dane osobowe osób fizycznych.
4.

Czy jest polska ustawa o ochronie danych osobowych?

Oprócz RODO dostępna jest również nowa polska ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) (UODO).
RODO pozwala na uregulowanie niektórych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w
przepisach krajowych. Dlatego Minister Cyfryzacji wydał polską ustawę o ochronie danych
osobowych, w której reguluje miedzy innymi:
- zasady wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD),
- zasady powoływania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
- zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
- zasady nakładania kar przez PUODO na podmioty zobowiązane do przestrzegania przepisów RODO.
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5.

Co to jest Urząd Ochrony Danych Osobowych i kto nim zarządza?

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) jest instytucją publiczną, która jest organem nadzorującym
poprawne i zgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych. Na czele UODO stoi Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO). UODO zastąpił dotychczas wykonującego tą rolę Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

6.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. Szczegółowa definicja dostępna jest w art. 4 RODO.
- Osoba zidentyfikowana to taka osoba, której tożsamość znamy i jesteśmy w stanie zidentyfikować
spośród innych osób.
- Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale jesteśmy w stanie
ją zidentyfikować na postawie informacji, które o tej osobie posiadamy. Na przykład jeżeli posiadamy
imię, nazwisko i adres zamieszkania danej osoby fizycznej, to na podstawie tych danych jesteśmy w
stanie ją zidentyfikować. Jeżeli posiadalibyśmy wyłącznie imię tej osoby lub nawet tylko nazwisko, to na
podstawie tej jednej danej nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej. Takie samo
imię lub nazwisko może mieć wiele osób i nie wiemy, na którą z tych osób to imię lub nazwisko wskazuje.
Nie jest to jednak całościowe podejście do zagadnienia. Jeśli uwzględni się przykładowo obszar
geograficzny to w pewnych przypadkach nawet informacja w postaci samego imienia może stać się daną
osobową, jeśli imię to jest np. niespotykane lub obcobrzmiące. Dodatkowo jeżeli oprócz nazwiska
będziemy mieli np. numer projektu, to jeżeli w projekcie będzie tylko jedna osoba o tym nazwisku, to tą
osobę będziemy mogli zidentyfikować. Katalog informacji, który może zostać uznany za dane osobowe
jest otwarty i uzależniony jedynie od możliwości naszej organizacji. Posiadanie wyłącznie jednej
informację w postaci PESEL, ale również adresu e-mail jest wystarczające do uznania, że mamy do
czynienia z danymi osobowymi. Jeżeli adres e-mail przyjmie konstrukcję jan.kowalski@xxxxx.pl, to
domena (w przykładzie są to znaki xxxxx), jeżeli jest to na przykład nazwa firmy, będzie wskazywała na
konkretną osobę i umożliwi jej zidentyfikowanie. Nawet jeśli domena nie wskazuje na konkretną firmę to
adres e-mail należy uznać za daną osobową. W tym miejscu proszę przeprowadzić test. Wybrać dowolny
adres e-mail i wpisać go w wyszukiwarkę np. google. Ilość informacji, które uzyskaliśmy może zaskoczyć.
Oznacza to, że daną osobową jest informacja o osobie fizycznej, przy pomocy której możemy tą osobę
zidentyfikować z pośród innych osób. To czy posiadane informacje będą stanowiły dane osobowe, jak
pokazują wyżej przytoczone przykłady, należy dla każdego przypadku rozpatrywać indywidualnie.
Danych osobowych nie posiadają osoby prawne, ale ich pracownicy mogą już takie dane posiadać i jako
osoby fizyczne mogą zostać zidentyfikowani. Na przykład:
- informacja, którą jest nazwa spółki „ABDCE sp. z o. o." - nie jest daną osobową,
- informacja, którą jest nazwa spółki i jej reprezentant, „ABCDE sp. z o. o. Reprezentowana przez Jana
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Kowalskiego" - może stanowić dane osobowe, ponieważ posiadając informacje o nazwie spółki oraz imię
i nazwisko osoby, która ją reprezentuje jesteśmy w stanie zidentyfikować tą osobę.
RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności
przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych
kontaktowych osoby prawnej. W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność gospodarczą i ich pracownikami należy stosować RODO.

Powyższe oznacza, że w każdym projekcie, który jest realizowany w RPOWP 2014-2020 będą
występowały dane osobowe. Danymi osobowymi będą nie tylko dane uczestników, którzy
otrzymują wsparcie, ale również dane innych osób, od których zebraliśmy dane, takie jak na
przykład:
- dane osobowe zebrane od partnerów,
- dane osobowe zebrane od personelu projektu,
- dane osobowe uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez Beneficjenta,
- dane osobowe podmiotów biorących udział w realizacji projektu.

7. Co to jest przetwarzanie?

Pod pojęciem przetwarzanie rozumie się operację, którą wykonuje się na danych osobowych, taką jak:
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
Operacja może zostać wykonana w sposób zautomatyzowany, na przykład przez system informatyczny,
lub niezautomatyzowany, na przykład, gdy dane przetwarzane są w wersji papierowej. Pełna definicja
przetwarzania dostępna jest w art. 4 RODO.
Oznacza to, że jeżeli posiadamy dane osobowe i wykonujemy z nimi jakiekolwiek ww. operacje to dane
te przetwarzamy.

8. Co to są kategorie danych osobowych i kiedy można je przetwarzać?

Dane osobowe dzielą się na dwie kategorie:
- dane osobowe zwykłe,
- dane osobowe szczególnych kategorii - tzw. dane wrażliwe.
Zwykłe dane osobowe są to wszystkie dane, które nie są danymi osobowymi szczególnej kategorii.
Przykładem danych należących do tej kategorii są: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość,
ulica, numer budynku, nr lokalu), wiek, data urodzenia, PESEL, wykształcenie. Katalog danych zwykłych
jest otwarty i każda informacja może zostać uznana za daną osobową zwykłą.
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Dane osobowe szczególnej kategorii są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
osoby fizycznej. Jest to katalog zamknięty, określony w art. 9 ust. 1 RODO.
Żeby móc legalnie przetwarzać dane osobowe musi zachodzić zgodność przetwarzania z przepisami
prawa. Aby móc przetwarzać dane muszą być spełnione określone warunki, na które wskazuje RODO.
Dane osobowe przetwarzane są jeżeli na przykład:
- osoba, której dane są przetwarzane wyraziła na to zgodę - to oznacza, że osoba zgodziła się, żeby jej
dane były przetwarzane,
- są niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – to oznacza, że
przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych,
- przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której
dane dotyczą - oznacza to, że osoba sama publicznie udostępniła swoje dane.
Szczegółowe przesłanki definiuje RODO w art. 6 i 9.
W projektach współfinansowanych z RPOWP 2014-2020 przetwarzane są zarówno dane osobowe
zwykłe oraz dane osobowe szczególnych kategorii. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na
podstawie przesłanek z art. 6 ust. 1 lit. c i e, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych
osobowych.
Dane osobowe szczególnych kategorii w RPOWP 2014-2020 przetwarzane są na podstawie art. 9
ust. 2 lit. g. Przepis ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym
interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego określonych w:


Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającym 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

ustanawiającym

przepisy

ogólne

dotyczące

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,


Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego
rozporządzenia,



Rozporządzeniu

Wykonawczym

Komisji

(UE)

nr

1011/2014

z

dnia

22

września

2014 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu
6

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,


Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006,



Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

9. Kto to jest administrator?

Administrator to taki podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
Przez cel rozumie się „po co" dane osobowe są przetwarzane. Przez sposób rozumie się jak dane
osobowe będą przetwarzane. Szczegółowa definicja dostępna jest w art. 4 RODO.
Administratorem danych osobowych zawartych w projektach aplikujących w ramach RPOWP
2014-2020 jest Zarząd Województwa, (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w
Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, email: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl).

Dodatkowo

Zarząd

Województwa,

(Urząd

Marszałkowski

Województwa

Podlaskiego

w

Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, email: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl) na mocy Porozumieniem w
sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu
Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest
podmiotem przetwarzającym (w trybie art. 28 RODO) dane osobowe przetwarzane w ramach
Centralnego Systemu Teleinformatycznego, których administratorem jest Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Zarząd Województwa na mocy przedmiotowego porozumienia został
umocowany do dalszego powierzania Beneficjentom przetwarzania danych osobowych w
Centralnym Systemie Teleinformatycznym, które jest realizowane na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania zdefiniowany jest
w załączniku do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych będącego
załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca/Beneficjent w stosunku do swoich pracowników jest administratorem danych osobowych.
10. Kto to jest inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych (IOD) to dawnej Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Wyznacza się
go w przypadkach i podmiotach opisanych w art. 37 RODO.
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Do jego głównych zadań należą między innymi:
- informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na
nich i doradzanie im w jaki sposób należy przetwarzać dane osobowe, aby przetwarzanie było zgodne z
RODO i UODO,
- monitorowanie przestrzegania w organizacji RODO, UODO oraz polityk (wymagań) administratora,
- zwiększanie świadomości w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w tym
prowadzenie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
- współpraca z organem nadzorczym, którym jest PUODO, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego
dla tego organu.
Szczegółowo zakres zadań IOD określa art. 39 RODO.
W RPOWP 2014-2020 można skontaktować się z IOD wysyłając korespondencję elektroniczną na
adres IOD@wrotapodlasia.pl. Wnioskodawcy/Beneficjenci, którzy realizują projekty i mają
powołanych inspektorów danych osobowych powinni również podawać kontakt do swojego
inspektora lub innej osoby, która u Beneficjenta odpowiada za zgodność przetwarzania danych
osobowych z RODO. Praktyka taka spowoduje łatwiejszy dostęp do informacji i zasad panujących
u Wnioskodawcy/Beneficjenta, w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych, w związku
z realizacją projektu.

11. Kto może przetwarzać dane osobowe?

Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Może on w zakresie
przetwarzania danych korzystać z usług innego podmiotu, który nazywany jest

podmiotem

przetwarzającym. Podmiot przetwarzający nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma być dokonane w imieniu administratora przez inny podmiot,
musi dojść do powierzenia danych w drodze umowy (tak zwanej umowy powierzenia) lub innego
instrumentu prawnego.
Szczegółowo kwestie powierzenia danych omawia art. 28 RODO.
Zapisy, które regulują kwestie powierzenia przetwarzania danych pomiędzy IZ RPOWP a
Beneficjentem, dostępne są w Porozumieniu w sprawie przetwarzania danych osobowych
będącego załącznikiem do Umowy o dofinansowanie projektu i w myśl art. 28 RODO powierzają

przetwarzanie danych osobowych oraz regulują obowiązki stron.
W drodze umowy sporządzonej na piśmie Beneficjent może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych innemu podmiotowi pod warunkiem, że podmiot ten będzie zaangażowany w
realizację projektu. Podmiot, któremu Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych nie
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może powierzyć już danych innemu podmiotowi, z którym współpracuje. W takim wypadku może
to zrobić Beneficjent.
Zapisy w Umowie o dofinansowanie projektu, które zawierają odwołania do RODO będą
występowały w ramach nowych projektów, dla których umowa ta została zawarta po 24 maja
2018 r. Umowy o dofinansowanie zawarte przed 24 maja 2018 r., pomimo iż odnoszą się do
przepisów o ochronie danych osobowych już nie obowiązujących, to należy stosować RODO.

12. W jaki sposób należy powierzyć przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora planuje umożliwić
przetwarzane danych osobowych innemu podmiotowi np. firmie konsultingowej, powinien z tym
podmiotem zawrzeć umowę, tak zwaną umowę powierzenia, w której określone zostaną zasady
przetwarzania danych osobowych.
Istotną różnicą w stosunku do przepisów, które obowiązywały przed 25 maja 2018 r. jest prawny
obowiązek powierzenia przetwarzania danych osobowych tylko takim podmiotom, które zagwarantują
odpowiednią ochronę danych osobowych określoną w art. 32 RODO. Spełnienie tego wymogu podmiot
przetwarzający może wykazać np. poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania,
certyfikację w ramach zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, wdrożenie norm międzynarodowych np.
ISO/IEC 27001, lub poprzez przekazanie opisu środków technicznych i organizacyjnych, które wdrożył
lub zamierza wdrożyć przed rozpoczęciem przetwarzania dla realizacji umowy. To ostanie rozwiązanie
wymaga analizy i zatwierdzenia przez ten podmiot, który powierza.
Dodatkowo od podmiotu, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych przepisy RODO
wymagają:
- zapewnienia, aby osoby przetwarzające dane osobowe były do tego umocowane (posiadały

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych),
- zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do

zachowania tajemnicy,
- zapewnienia środków zabezpieczenia danych osobowych oraz pomagania administratorowi wywiązać

się z tych obowiązków,
- zobowiązania, aby podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych pomagał

administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na pytania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw, na które wskazuje RODO,
- zobowiązania podmiotu do udzielania odpowiedzi na pytania administratora,
- zobowiązania podmiotu do przeprowadzenia audytu poprawności przetwarzania danych osobowych z
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obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- zobowiązania podmiotu do usunięcia danych osobowych lub do ich zwrotu do administratora, w sytuacji

kiedy został zrealizowany cel ich przetwarzania.
W RPOWP 2014-2020 zawarta z Beneficjentem Umowa o dofinansowanie projektu pozwala na
powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta innemu podmiotowi wykonującemu
zadania związane z udzielaniem wsparcia i realizacją projektu, pod warunkiem spełnienia wymogów
RODO oraz zapisów ww. umowy.
Beneficjent jest zobligowany przekazać IZ RPOWP w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy

powierzenia z innym podmiotem informację o dalszym powierzeniu do przetwarzania danych
osobowych łącznie ze wskazaniem celu, kategorii danych osobowych i kategorii osób, których dane
dotyczą powierzonych do przetwarzania.

13. Kto może przetwarzać dane osobowe w danej organizacji w podmiotcie przetwarzającym?

W organizacji dane osobowe przetwarzane są przez osoby fizyczne, które są pracownikami danej
organizacji lub współpracownikami. Osoby te muszą posiadać upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych oraz zostać zobowiązane do zachowania tajemnicy. Beneficjent/Wnioskodawca powinien
prowadzić rejestr osób upoważnionych (Wzór wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych w ramach Projektu stanowi załącznik do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych
osobowych będącego załącznikiem do Umowy o dofinansowanie).
W RPOWP 2014-2020 wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest jednym z
załączników do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych będącego załącznikiem
do Umowy o dofinansowanie projektu. Dla każdego projektu, który jest realizowany przez

Beneficjenta upoważnienia powinny zostać wydane indywidualnie. Należy jednocześnie pamiętać,
że Beneficjent może zastosować swój wzór upoważnienia do przetwarzania danych. Beneficjent
może również wybrać inną formą upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, która
obowiązuje w procedurach danej organizacji.

Należy pamiętać, iż w przypadku kiedy Wnioskodawca/Beneficjent korzysta z usług doradczych
firmy konsultingowej, osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zleconych zadań przez
Beneficjenta muszą posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (upoważnienia
te, wystawia podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie porozumienia w sprawie
przetwarzania danych - w tym wypadku firma konsultingowa, zgodnie ze swoimi procedurami).

14. Jaki zakres danych osobowych można zbierać?

RODO w art. 5 ust. lit c) wprowadza zasadę minimalizacji danych. Oznacza to, że można zbierać tylko
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dane, które są niezbędne do zrealizowania celu.

W RPOWP 2014-2020 administrator określił maksymalny zakres danych, jaki może być przetwarzany w
projektach realizowanych w Programie. Zakres ten stanowi załącznik do Porozumienia w sprawie
przetwarzania danych osobowych będącego załącznikiem Umowy o dofinansowanie projektu.
Przetwarzanie danych powinno zatem zostać ograniczone do danych, które wynikają z Porozumienia w
sprawie przetwarzania danych osobowych będącego załącznikiem zawartej Umowy o dofinansowanie
projektu. Dla danych, które wykraczają poza powierzony zakres danych minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego nie jest ich administratorem.

15. Co to jest obowiązek informacyjny?

RODO wymaga, aby podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby fizycznej przekazać jej szereg
informacji:
- kto jest administratorem i jego dane kontaktowe,
- dane kontaktowe IOD,
- cel oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
- nazwy odbiorców danych osobowych lub kategorie odbiorców, jeżeli są już znane. Odbiorcy to również

podmioty, którym administrator w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych,
- gdy ma to zastosowanie informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej,
- okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego

okresu,
- o prawie do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
- o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest PUODO,
- o tym czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są
ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Wyżej wymienionych danych nie trzeba podawać jeżeli osoba, której dane dotyczą dysponuje już tymi
informacjami.
Szczegółowo kwestie i zakres obowiązku informacyjnego reguluje art. 13 RODO.
Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą dodatkowo osobę fizyczną
należy poinformować o źródle pochodzenia danych.
Szczegółowe regulacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której
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dane dotyczą dostępne są w art. 14 RODO.
W RPOWP 2014-2020 obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników projektu należy

realizować przy użyciu Oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu,
którego wzór stanowi załącznik do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych
będącego załącznikiem Umowy o dofinansowanie projektu. Podpisane przez uczestników

oświadczenia stanowią dokumentację projektu i Beneficjent przechowuje je w swojej siedzibie.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 i 14 RODO obowiązek informowania osób realizowany jest
w stosunku do wszystkich osób fizycznych. Oznacza, to że obowiązek ten należy realizować nie
tylko w stosunku do uczestników projektów, ale wszystkich osób, których dane osobowe
pojawiają się w projekcie, na przykład personelu projektu, partnerów, innych podmiotów które
świadczą w projekcie usługi na zlecenie Beneficjenta, w tym osoby z firmy konsultingowej
bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zleconych zadań.

16. Jak długo można przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez pewien okres, nie dłuższy jest to niezbędne do
zrealizowania celu, dla którego dane te są przetwarzane. Okres ten może być dłuższy jeżeli dane
osobowe będą przetwarzane na przykład do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Katalog wszystkich przypadków opisujący ograniczenia przechowywania dostępny jest w art. 5 ust. 1 lit.
e) RODO.
W RPOWP 2014-2020 dane osobowe przetwarzane będą do czasu rozliczenia RPOWP 2014-2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji, który to okres wynika z ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

17. Co oznacza obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych?

Obowiązek zgłoszenia naruszeń ochrony danych wynika z art. 33 RODO. W przypadku naruszenia
ochrony danych osobowych administrator nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
naruszenia zgłasza je do PUODO.
Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.

W RPOWP 2014-2020 zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie przetwarzania danych
osobowych będącego załącznikiem

do Umowy o

dofinansowanie projektu, Beneficjent

niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia – informuje
na piśmie IZ RPOWP o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Zgłoszenie
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powinno:
- opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorie danych (na

przykład dane uczestników) i przybliżoną liczbę osób, których dotyczy naruszenie,
- zawrzeć dane kontaktowe osoby u Beneficjenta, od której można uzyskać więcej informacji,
- zawierać opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
- zawierać opis proponowanych środków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych

osobowych, w tym opis środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków,
- zawierać informacje umożliwiające administratorowi określenie, czy naruszenie skutkuje

wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Materiał został opracowany na podstawie Przewodnika po danych osobowych w projektach PO WER dla wnioskodawców i
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beneficjentów przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
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