KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
– kandydatów personelu projektu „DEKALOG RODZINY”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących
Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
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:
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru personelu projektu „Dekalog
rodziny”.
2) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj.
przeprowadzenia procesu rekrutacji, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
3) Dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy w projekcie, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji
zostaną dołączone do dokumentacji związanej z realizacja projektu „Dekalog rodziny”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach podpisanej umowy nr RPSW.09.01.-26-016/19-00.
4) Dokumenty osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji są zwracane zainteresowanym po zakończeniu
procedury naboru. Dokumentacja nieodebrana w terminie będzie komisyjnie zniszczona.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z podpisana umową o
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020 - dokonanie naboru personelu projektu, określonego w regulaminie naboru.
Odbiorcy danych osobowych
W przypadku spełnienia warunków określonych regulaminem naboru personelu projektu „Dekalog rodziny”
oraz nawiązania współpracy przy jego realizacji Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione :
1) Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego – Instytucji Zarządzającej, który pełni rolę Administratora
Danych dla zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020, 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) pracownikom Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej i podmiotom, 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,
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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,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym
uczestnikom postępowań administracyjnych
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:
1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2. 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”.
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