INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PROJEKTU
„Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie”
Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego
dotyczące znajdują się poniżej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 jest Zarząd Województwa
Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 , z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:
1. Realizacja projektów UE – dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie warunku z art. 6
ust. 1 lit. c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych
osobowych. Dane osobowe szczególnych kategorii w RPO WZ przetwarzane są na podstawie art. 9
ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych
z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa paostwa członkowskiego.
2. Realizacja projektów UE – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 7 RODO).
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781).
Przekazywanie danych do paostwa trzeciego
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego.
Okres przetwarzania danych
Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020 UE.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. Prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali
Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądad, abyśmy je usunęli);
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądad, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych
z Panem/Panią działao, jeżeli mamy Pana/Pani nieprawidłowe dane lub przetwarzamy
je bezpodstawnie);
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
powinien Pan/Pani wskazad nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzad Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania
przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo);
6. Prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymad od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam
Pan/Pani zlecid przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji do projektu.
Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

