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OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

do projektu nr RPWM.10.07.00-28-0003/19 

pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w 

województwie warmińsko-mazurskim” oświadczam, iż zapoznał(em)/am się z treścią: 

 

KLAUZULI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zgodnej z Rozporządzeniem 

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. 
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Miejscowość i data            Czytelny podpis uczestnika/pacjenta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Projekt RPWM.10.07.00-28-0003/19 pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” realizowany w partnerstwie przez Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka Sp. z o.o. Sp. k.  i Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
zgodna z Rozporządzeniem 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 

W związku z deklaracją uczestnictwa w projekcie pn.: „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM na lata 2014-2020), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
W odniesieniu do „Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” 
Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn w imieniu, którego działa jako Instytucja Zarządzająca Departament Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs, NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-806 Olsztyn, ul. Zbożowa 27E (Beneficjent 
projektu) oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ul. Mrówcza 33, 04-857 Warszawa (Partner projektu). 
W odniesieniu do „Centralnego systemu teleinformatycznego, wspierającego realizację programów operacyjnych” 
(SL2014) jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. mający siedzibę przy ul. Wspólnej 24, 00-926 
Warszawa,  
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

a) 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; 

b) 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; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 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; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacji do 
udziału w projekcie, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, na potrzeby kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Profilaktyka zakaźnych chorób 
odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim”;  

4. Instytucja Zarządzająca powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do przetwarzania Instytucji 
Organizującej Konkurs, która to instytucja powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom 
realizującym projekt, badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub 
IZ. Pani/Pana dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie 
Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ kontrole i audyty w ramach projektu „Profilaktyka 
zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim”; 

5. W ramach projektu podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 
niezbędne w związku z przystąpieniem do projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia 
udziału w projekcie. 

6. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w 
tym w efekcie profilowania (art. 22 RODO) 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach 
określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO – sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania 

nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 

c) na podstawie art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wyższe względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) na podstawie art. 21 RODO – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych 
(dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO – usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 
b) Przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
c) Na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (wyłączenie prawa 

do złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 6 
ust. 1 lit b oraz c RODO. 

d) Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. 
Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 
przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i 
wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedziba w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

11. W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorami ochrony 
danych osobowych pod następującymi adresami e-mail: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – 
gk@ochronaosobowych.pl, Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – iod@miir.gov.pl, Zarząd 
Województwa  Warmińsko Mazurskiego - iod@warmia.mazury.pl, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - tel. (89) 
521 94 39, NZOZ Opieka – przychodnia@nzozopieka.pl 
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