
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 dalej RODO – informuje się, 
że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego 
działający jako Instytucja Zarządzająca w zakresie spraw związanych z programem 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 
Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach 
ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub 
pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z: 

 wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w ramach Departamentu 
Rozwoju Regionu UMWM, dotyczących identyfikacji przedsięwzięć w obszarze 
infrastruktury badawczej sektora nauki (etap przedkonkursowy), potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia w procedurze konkursowej ze środków programu 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie 
dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości 

 prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, w 
zakresie niezbędnym do realizacji powyższych zadań. 

Podstawy prawne przetwarzania danych 

Art. 6  ust.1  lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, tj.: 

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,  

Art. 8 ust. 1 pkt 2) uwzględniając art. 8 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021-2027.  

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez Instytucję 
Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jako niezbędny 
do zachowania kwalifikowalności wydatków i zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt 
urzędów marszałkowskich w zakresie działania archiwów zakładowych. 
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Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizowanego w ramach 
zadań Departamentu Rozwoju Regionu UMWM procesu identyfikacji przedsięwzięć w 
obszarze infrastruktury badawczej sektora nauki (etap przedkonkursowy), potencjalnie 
kwalifikujących się do wsparcia w procedurze konkursowej ze środków programu Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju 
oraz przedsiębiorczości. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym (np. dostawcom usług IT). 

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 
profilowania 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu. 

 


