
        
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

1. Administratorem 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 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 
(dalej zwanym Ministrem). 

3. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
wyznaczonym przez Administratora wskazanego w pkt. 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. 

4. Administrator wskazany w pkt 2 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
kontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ewaluacji, kontroli i audytu oraz 
prowadzenia dokumentacji i komunikacji oraz sprawozdawczości związanej z projektem 
„Power up Your Business in Małopolska 2”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c) oraz art. 
9 ust 2 lit.g)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości 
wdrażającemu Poddziałanie 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz podmiotowi prowadzącemu ewaluację projektu 
„Power up Your Business in Małopolska 2”.       

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu „Power up your 
Business in Małopolska 2” i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia 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.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu. 
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