Załącznik nr 18 do Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz
wsparcia pomostowego w ramach projektu „Młodzi na swoim”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO –
w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że :
1) Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2) W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych- e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy poręczenia niezbędnej
do wykonania i stanowiącej zabezpieczenie umowy o udzielenie wsparcia finansowego tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i wykonania umowy oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi
w związku z tą umową, a ponadto w celach sprawozdawczych oraz statystycznych i archiwizacyjnych
oraz art. 6 ust. 1 lit c) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - tj. w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze ( m.in. w celu kontroli prawidłowości realizacji Projektu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz w celu archiwizacji).
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące badani ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta, a ponadto specjalistycznym firmom
realizującym za zlecenie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta kontrole
i audyt w ramach POWER. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące
w ramach realizacji projektu poszczególne usługi takie jak : usługi prawne, finansowo- księgowe, usługi
doradcze, usługi informatyczne, pocztowo-kurierskie oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania
na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5)

Przysługuje Państwu również prawo do:


uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące
oraz uzyskania dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
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żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych,
które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia,
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych was dotyczących narusza przepisy prawa,
w tym RODO;
7) Podanie danych wskazanych w deklaracji jest warunkiem zawarcia Umowy Poręczenia.
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu okresu przechowywania
dokumentacji projektowej, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do
Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończonego Projektu grantowego. Dokumenty dotyczące udzielanej pomocy publicznej Realizator
projektu zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt
grantowy dotyczy pomocy publicznej.
9) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej, a także do organizacji
międzynarodowych.

…………………………………………..
Miejscowość, data
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