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Ogólna klauzula informacyjna  
dla kandydatów i uczestników -  dotycząca przetwarzania danych osobowych 

niezbędnych do wykonania umowy w związku z realizacją projektu "Dekalog Rodziny" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, osi Priorytetowej IX Wyłączenie Społeczne i walka z ubóstwem,  

Działania 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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)- zwanego RODO, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, oraz                          

w związku z realizacją przez Gminę Skarżysko –Kamienna projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. ”Dekalog 

Rodziny” – informujemy: 
 

Czym są dane osobowe 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak 

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu „DEKALOG 

RODZINY”-  osób ubiegających się o przystąpienie, uczestników, osób z otoczenia uczestników oraz 

osób zatrudnionych przy realizacji projektu jest: Gmina Skarżysko-Kamienna, z siedzibą Urząd 

Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, adres email: 

poczta@umskarzysko.pl, która jest reprezentowana  przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. 
 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych                       

z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną ( email: inspektor@um.skarzysko.pl) lub 

pisemnie na adres Administratora Danych. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Dekalog 

Rodziny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, osi Priorytetowej IX Wyłączenie Społeczne i Walka  z ubóstwem, Działania 9.2 

Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności: udzielenia 

wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                       

i sprawozdawczości, rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  
 

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

Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w art. 6 ust 1 lit a) i art. 9 ust. 2                     

lit. a) – na podstawie zgody na przetwarzanie oraz art. 6 ust. 1 lit. c  i art. 9 ust. 2 lit. a)  i g) - dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1. w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą przetwarzanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-

2020:  
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 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, 

 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, 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014/2020. 
 

2. w zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są 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, 

 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, 

 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.), 

  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 (Dz.Urz.UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
 

Odbiorcy danych osobowych  
Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom, zgodnie z przepisami prawa.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego – Instytucji Zarządzającej, który pełni rolę 

Administratora Danych dla zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, z siedzibą Al. IX Wieków Kielc 2,  25-516 Kielce,  

2) Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, który pełni role Administratora Danych  

w zakresie „Centralnego system teleinformatycznego wspierającego  realizację programów 

operacyjnych”, z siedzibą Warszawa (kod;00-507) Pl. Trzech Krzyży 3/5, 

3) pracownicy Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej i podmioty, które będą uczestniczyć w 

realizacji projektu pn. „Dekalog Rodziny”, 

4) użytkownikom lokalnego systemu teleinformatycznego SL2014 i centralnego systemu 

teleinformatycznego SL2014, 

5) firmom przeprowadzającym kontrole i audytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

6) osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez Administratora Danych, w związku z 

realizacją projektu pn. Dekalog Rodziny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

7)  operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i 

innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 
 



 

Projekt „Dekalog rodziny” realizowany przez Gminę Skarżysko- Kamienna 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

Okres przechowywania dokumentacji 
 

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  

dla którego zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny na potrzeby realizacji, rozliczenia projektu  oraz 

zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego  2014 – 2020. 

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, będą przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych (archiwizacja dokumentów) - przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim 

na podstawie przepisów:  

o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO  posiada Pani/Pan  

prawo: 

o dostępu do treści swoich danych i danych osobowych nieletniego dziecka(uczestnika 

projektu), 

o prawo ich sprostowania,  

o ograniczenia przetwarzania, 

o  prawo wniesienia sprzeciwu.  

W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani 

/Pana  danych  oraz nieletniego dziecka jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu 

podlegają Administratorzy. 
 

W przypadku,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO  - wyrażonej przez Panią/Pana zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 

uniemożliwia udział w projekcie, dlatego jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie 

„Dekalog Rodziny”. 
 

Ponadto w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – na adres: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania  

zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowana/y. 
 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Informacje o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencje ich 

niepodania  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak warunkiem 

koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu pn.”Dekalog Rodziny”. 

 

W zakresie danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), ma Pani /Pan  

prawo odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w 

przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, 

skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do 

niezakwalifikowania się do udziału w projekcie. 


