
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

W związku z wejściem w życie nowych regulacji unijnych z zakresu danych osobowych,  

tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 ,,RODO”), informujemy Cię o przysługujących 

Ci uprawnieniach.  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  

(dalej „PO IG”), jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej „CPPC”), mające siedzibę  

przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa. 

2. Inspektor Danych Osobowych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.  

3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych 

CPPC przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych: 

 w celu realizacji zadań wykonywanych przez CPPC w ramach PO IG, w szczególności: 

zarządzania i monitorowania indywidualnymi projektami kluczowymi, zarządzania środkami 

finansowymi przeznaczonymi na realizację działań osi priorytetowych PO IG, monitorowanie 

realizacji i sprawozdawczości osi priorytetowej, kontroli i audytu, wykrywania 

nieprawidłowości, przechowywania dokumentów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. oraz 9 ust. 

2 lit. g RODO; 

 dane osobowe są niezbędne dla realizacji POIG na podstawie:  

a) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Radę Ministrów  

w dniu 29 listopada 2016 r., 

b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zwanego dalej „PO IG”, 

przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2016 r., 

c) Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

2017-2013, 

d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)  

nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2017, str. 25), 

e) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2016, str. 1), 
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f) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1). 

4. Podmioty, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznemu podmiotowi po uprzednim podpisaniu  

z CPPC stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Okres przechowania danych osobowych 

Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez CPPC do czasu rozliczenia 

PO IG oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgromadzonej w związku z realizacją przez CPPC 

zadań w ramach PO IG. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Informacja, czy podanie przez Ciebie dane osobowe są dobrowolne czy stanowią wymóg 

Podanie przez Ciebie dane osobowe są warunkiem koniecznym w celu realizacji umowy  

o dofinansowanie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach projektów realizowanych w ramach PO IG. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Twoje prawa  

Przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych. 

Celem realizacji przysługujących Ci praw kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych CPPC wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl. 

 


