
 
 

 

Obowiązek informacyjny w przypadku danych osobowych uczestników projektów w ramach 

realizacji badań ewaluacyjnych RPO WD 2014-2020 

 

Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz w związku z realizacją badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego 

RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 

wykonania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020 informuję, że: 

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

email: inspektor@umwd.pl; Dodatkowo informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych 

można uzyskać od podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 

pod adresem email: info@eu-consult.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji badania ewaluacyjnego pn. 

„Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. 

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO 

– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie: 

- 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 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

- rozporządzenia 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, z późn. zm.), 



 
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 

5) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje następujące dane: nazwiska i imiona, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, 

wykształcenie, numer telefonu, adres e-mailowy, stanowisko i miejsce pracy, wymiar czasu pracy, 

okres zaangażowania w projekcie, kraj, obszar wg stopnia urbanizacji, nazwa 

wnioskodawcy/instytucji/beneficjenta/partnera, forma prawna, typ instytucji, forma własności, adres 

siedziby/instytucji, fax, REGON, rodzaj przyznanego wsparcia, objęcie wsparciem pracowników 

instytucji, rodzaj uczestnika, wiek w chwili przystępowania do projektu, data rozpoczęcia i 

zakończenia udziału w projekcie/ we wsparciu, płeć, status/sytuacja osoby (w tym na rynku pracy) w 

chwili przystąpienia do projektu/zakończenia udziału w projekcie, zakończenie udziału osoby w 

projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa; 

6) Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot: „EU-Consult” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 

18C/D, 80-747 Gdańsk. Ze wskazanym podmiotem Administrator zawarł umowę na świadczenie 

usług w celu przeprowadzenia wskazanego badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji 

wskazanego badania ewaluacyjnego; Dane osobowe nie będą dodatkowo przetwarzane; 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania 

prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do 

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa 

państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; 

11) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


