KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW I EKSPERTÓW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (EFS)
W ZAKRESIE RODO
obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 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, zwanego dalej RODO, Instytucja Pośrednicząca
RPO WD 2014-2020 informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać poprzez e-mail: inspektor@umwd.pl.
3) Celem przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 68a ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 zwanej dalej ustawą wdrożeniową jest prowadzenie naboru i Wykazu kandydatów na ekspertów
do udziału w wyborze projektów i wykonywanie zadań wynikających z umowy na ocenę/opinię Eksperta do
wniosku o dofinansowanie/projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w proces monitoringu,
analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO
WD 2014 – 2020, archiwalnych oraz statystycznych, a także w ramach toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego w wyniku wniesienia na podstawie art. 61 ustawy wdrożeniowej skargi do sądu
administracyjnego.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej),
b) powołani biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych / sądowych,
Wnioskodawcy, Partnerzy (jeśli dotyczy) oraz podmioty, które uczestniczą w naborze, ocenie
wniosku o dofinansowanie, procedurze odwoławczej.
c) członkowie Komisji Oceny Projektów powołanych w ramach RPO WD 2014-2020,
d) podmioty realizujące badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy na zlecenie Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji
Pośredniczących RPO WD 2014-2020,
e) specjalistyczne firmy, realizujące na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczących RPO WD 2014–2020 lub
wnioskodawcy kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014–2020,
f)

dane osobowe zawarte w Wykazie kandydatów na ekspertów, zgodnie z art. 68a ust. 11 Ustawy
wdrożeniowej są zamieszczane na stronie internetowej właściwej instytucji - w zakresie danych
osobowych, o którym mowa w art. 68a ust. 12 Ustawy wdrożeniowej, tj.: imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej wraz ze wskazaniem dziedziny objętej RPO WD 2014-2020, w której kandydat
na eksperta ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

g)

dane w zakresie stanowiącym informację publiczną będą ujawniane zainteresowanemu taką
informacją na mocy przepisów prawa.
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7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na potrzeby
wdrażania/zamknięcia/ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10) Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych
osobowych niezbędnych do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego,
b) celów archiwalnych w interesie publicznym
nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia tych danych ani do ich przenoszenia (art. 20 RODO).
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
będzie skutkować odmową umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów.
12) Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
13) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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