Załącznik nr 6
do Regulaminu prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

Klauzula informacyjna
wynikająca z art. 14 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 (RODO)

Zgodnie z art. 14 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:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego – Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email:
iodo@umwm.malopolska.pl.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/ Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych) w celu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa
małopolskiego (zwanego dalej Wykazem), zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Uchwałą Nr 480/16 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa małopolskiego (z późn. zm.).
IV. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/ Pana danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu wskazanego przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jako niezbędny do
zachowania kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady
korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VIII. Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
m.in. organom kontrolnym i nadzorczym.
IX. Źródło danych
Pani/ Pana dane osobowe pochodzą od wójta/ burmistrza/ prezydenta, tj. kierownika jednostki samorządu
terytorialnego składającego wniosek dotyczący wpisu programu rewitalizacji do Wykazu/ aktualizacji informacji
o programie rewitalizacji w Wykazie/ wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu.
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
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