Załącznik nr 1
do Umowy udziału w studiach podyplomowych
z dnia ……………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej
zwane RODO) uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana 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, 31-156
Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do
spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych pn. „Projekty
finansowane ze środków zewnętrznych”, jest Powiat Krakowski z siedzibą w Krakowie, 30-037 Kraków,
Al. Słowackiego 20.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:
- wykonania umowy zawartej z Powiatem Krakowskim, al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków,
Beneficjentem projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół TechnicznoEkonomicznych w Skawinie II” RPMP.10.02.01-12-0019/19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego 1, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta oraz powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na
zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO
WM.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia
projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od
tego, która z tych dat nastąpi później.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Beneficjentem,
którym jest Powiat Krakowski.
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Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
9. Posiada Pani/Pan 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. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
13. Może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iod@miir.gov.pl;
c) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych
MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
d) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust.3 , wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iod@powiat.krakow.pl lub telefonicznie: 12-39-79-509.
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