Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie nr ………………………..
z dnia ………………………..

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarte w ................................................. w dniu ................................................ r.
pomiędzy:
Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa
Podlaskiego, zwany dalej IZ RPOWP, reprezentowanym przez:
1. ...............................................

-

...............................

Województwa

-

...............................

Województwa

Podlaskiego,
2. ...............................................
Podlaskiego,
a
........................................................................................................................................
(nazwa i adres Beneficjenta, NIP, REGON),

zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................................................,
2. ...........................................................................................................
w wykonaniu § 12 Umowy, zwane dalej Porozumieniem,
o następującej treści:

§1
1. Porozumienie określa w szczególności prawa i obowiązki stron w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2. IZ RPOWP oświadcza, że na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia
przetwarzania

danych

Teleinformatycznego

osobowych

wspierającego

w

ramach

realizację

Centralnego

programów

Systemu

operacyjnych

w

związku z realizacją programu …………… nr …………………została umocowana
do dalszego powierzania Beneficjentom przetwarzania danych osobowych w
Centralnym systemie teleinformatycznym, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy

wdrożeniowej (zwanego dalej: CST), w związku z realizacją Programu w imieniu i
na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju (zwanego dalej: Powierzającym).
3. IZ RPOWP oraz Beneficjent oświadczają, że stosują i zobowiązują się stosować
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, powierzonych w zakresie określonym Porozumieniem.
4. Beneficjent zobowiązują się stosować środki techniczne i organizacyjne określone
w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST.

§2
1. W celach

związanych

z

wdrażaniem

i

zarządzaniem

Programem,

a

w

szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem i ewaluacją
oraz realizacją obowiązków informacyjnych, Beneficjent wyraża zgodę na
przetwarzanie przez IZ RPOWP swoich danych osobowych.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie przez IZ RPOWP swoich danych,
w tym teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją
Projektu, w szczególności w celach związanych z realizacją obowiązków
informacyjnych dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji o
podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach
Programu.
3. W celach

związanych

z

wdrażaniem

i

zarządzaniem

Programem,

a

w

szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem i ewaluacją
IZ RPOWP może przetwarzać i uprawniać do dalszego przetwarzania danych
osobowych Beneficjenta.

§3
1. Beneficjent, po uzyskaniu zgody osób biorących udział w realizacji Projektu na
przetwarzanie ich danych osobowych, zobowiązuje się do wprowadzania do
SL2014 następujących danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w
celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014- 2020:
1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu:
stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do
projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz
godziny pracy, jeśli zostały określone;
2

3) informacje

na

temat

umów

zawartych

w

ramach

innych

projektów

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych
podmiotów: forma zaangażowania, okres zaangażowania, wymiar czasu
pracy,
4) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 – dane dotyczące godzin faktycznego
zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc,
dzień i godziny zaangażowania, pod rygorem uznania wydatków za
niekwalifikowalne.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków Beneficjenta w
zakresie uzyskania zgody i wprowadzenia do SL2014 koniecznych danych
osobowych określonych przez IZ RPOWP:
1) osób związanych z realizacją Projektu, w szczególności: partnerów,
oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców;
2) uczestników

Projektu

współfinansowanego

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

§4
1. W celach

związanych

z

wdrażaniem

i

zarządzaniem

Programem,

a

w

szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem i ewaluacją
IZ RPOWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie w CST (lub zamiennie SL2014)
następujących danych osobowych w zakresie realizacji Projektu:
1) dane dotyczące pracowników IZ RPOWP związanych z obsługą Projektu
będącego przedmiotem Umowy, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail;
2) inne dane kontaktowe niezbędne do sprawnej wymiany informacji pomiędzy
Beneficjentem a IZ RPOWP.
2. Beneficjent jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 1, wyłącznie podmiotom świadczącym na jego
rzecz usługi w związku z realizacja Projektu. Zakres danych osobowych
powierzonych do przetwarzania przez Beneficjenta powinien być dostosowany do
celu ich powierzenia.
3. Beneficjent zobowiązuje podmiot, o którym mowa w ust. 2 do:
1) zapewnienia

środków

technicznych

i

organizacyjnych

określonych

Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST;
3

w

2) poddania się kontroli w zakresie wykonywania obowiązków związanych z
powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1. Do
przeprowadzenia kontroli są uprawnione w szczególności:
a) IZ RPOWP;
b) Powierzający;
c) osoby upoważnione przez Powierzającego;
3) stosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IZ
RPOWP, Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.
4. W przypadku, gdy IZ RPOWP, Powierzający lub inny właściwy podmiot określony
w Porozumieniu poweźmie wiadomość o rażącym naruszeniu zobowiązań
dotyczących ochrony danych osobowych obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt
2 dotyczy również kontroli niezapowiedzianych. W pozostałych przypadkach
pisemnie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie dokonane
co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
5. IZ RPOWP oraz inne właściwe podmioty określone w Umowie są uprawniona do
przeprowadzenia w każdym czasie w okresie obowiązywania umowy kontroli
realizacji przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia lub
zgodności zakresu danych powierzonych do przetwarzania z Porozumieniem oraz
odpowiednimi porozumieniami lub umowami zawartymi przez Beneficjenta.
Kontrola może objąć jednocześnie kontrolę podmiotu, o którym mowa w ust. 2;
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Beneficjent przekazuje IZ RPOWP na każde jej żądanie w terminie 2 dni
roboczych wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych
osobowych łącznie z wskazaniem zakresu danych osobowych powierzonych do
przetwarzania.
7. Beneficjent zobowiązuje się stosować do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu
ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IZ
RPOWP, Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.
8. Beneficjent niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego przekazuje
IZ RPOWP informacje o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących
ochrony danych osobowych.
9. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec IZ RPOWP, Powierzającego oraz
osób trzecich, za szkody powstałe w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych
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osobowych, w szczególności niezgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, Umową lub Porozumieniem oraz za przetwarzanie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem.

§5
1. Beneficjent upoważnia do wykonywania w swoim imieniu w SL2014 (lub
zamiennie CST) czynności związanych z realizacją Projektu następujące osoby
(użytkownicy B):
1) ……………………..
2) ……………………..
Beneficjent przedkłada dla w/w osób Wnioski o nadanie dostępu dla osoby
uprawnionej zgodne z Załącznikiem nr 5 lit. a do Wytycznych w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014 – 2020.
2. Zmiana danych określonych w ust. 1 wymaga podpisania aneksu do Umowy,
obejmującego zmianę ust. 1 Porozumienia z jednoczesnym przedłożeniem
wniosku (wniosków) zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do
Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014 – 2020.

§6
1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Porozumieniem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o
ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podpisy:
.................................................................
IZ RPOWP
………...………………………….……
Beneficjent
................................................................
IZ RPOWP
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