
 

UCHWAŁA Nr 299 / 5887 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 lipca 2021r. 

 
zmieniająca uchwałę nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r.  

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego 
w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 

2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 818 z późn. zm.), 

− Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 29 czerwca  

2021 roku (załącznik do uchwały nr 292/5740/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Uchwale Nr 281/5585/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 marca 

2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych 

I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, § 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza do realizacji - w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 - projekt własny „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności 

i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, którego całkowita wartość wynosi 

5 240 500,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset 

złotych, 00/100).” 

§ 2 

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wprowadzenie zmian  

w Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu  

pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności 

i konkurencyjności województwa podkarpackiego” nr RPPK.01.02.00-18-



 

0002/16-00, stanowiącej załącznik do uchwały nr 281/5585/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji 

projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

§ 3 

Zmiany, o których mowa w § 2 określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 1. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
1 Należy wpisać nazwę jednostki realizującej Projekt. 



 

Załącznik do Uchwały Nr 299/5887/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 21 lipca 2021r.   

 

 

 

Decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPPK.01.02.00-18-0002/16-05 

Szczegółowe warunki realizacji projektu 

 
„Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

województwa podkarpackiego”
2
 zmieniająca decyzję nr RPPK.01.02.00-18-0002/16-00 

z dnia 7 marca 2017 r. o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 

 ……………………………………... 

 
Województwo Podkarpackie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa 
Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwana dalej „Instytucją 
Zarządzającą”, którą reprezentują: 
 
1. ………………………………………………………………………………………..………..…… 
 
2. ……………………….……………………………………………………………….……..……… 
 

postanawia : 

 
wprowadzić zmiany w Decyzji realizowanej przez Województwo Podkarpackie,  
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP 813-331-50-14, REGON 690581324 
będącego Departamentem/Wojewódzką Jednostką Organizacyjną nadzorowanym/ą 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego/3, reprezentowane przez: 

Pan Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, 

na podstawie pełnomocnictwa dołączonego do wniosku o dofinansowanie stanowiącego 
załącznik nr 1 do Decyzji, 

przy kontrasygnacie 

Pani Janina Jastrząb - Skarbnik Województwa Podkarpackiego, Główny Księgowy 

Budżetu Województwa, 

zwane dalej „Beneficjentem”, realizującym projekt pn. „Inteligentne specjalizacje – 
narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”. 

 

 

 
2 Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. 
3 Niepotrzebne skreślić. 



 

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki 
realizacji projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności województwa podkarpackiego” nr RPPK.01.02.00-18-0002/16-00, 
zatwierdzonej uchwałą nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

 

§ 1 

1. Określone w § 1 Decyzji definicje zmieniają się w  następujący sposób: 

1) pkt 1) otrzymuje brzmienie: „„administratorze” – należy przez to rozumieć, zgodnie z 

art. 4 pkt 7 RODO - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania 

danych osobowych;” 

2) pkt 4) otrzymuje brzmienie: „„danych osobowych/danych” – należy przez to rozumieć 

wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), przetwarzane w ramach wykonywania zadań 

wynikających z Decyzji. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 

identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej;” 

3) dodaje się punkt 12) o treści:  „„Ministrze właściwym do spraw rozwoju regionalnego” - 

należy przez to rozumieć Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z 

siedzibą: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, który jako administrator danych 

osobowych powierzył Instytucji Zarządzającej w drodze odrębnego Porozumienia w 

sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z 

realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, Nr RPPK/06/2015, zawartego w dniu 14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.), 

zwanego dalej „Porozumieniem CST”, przetwarzanie danych osobowych 

gromadzonych w zbiorze danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych;” 

4) dotychczasowy punkt 12) zmienia numer na 13); 

5) dodaje się punkt 14) o treści:  „„naruszeniu ochrony danych osobowych” - należy przez  

to rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub 

niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnego 

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;” 

6) dotychczasowe punkty 13) i 14) zmieniają numery odpowiednio na 15) i 16); 

7)  dodaje się punkt 17) o treści: „„Organie nadzorczym” - należy przez to rozumieć organ,  

o którym mowa w art. 51 RODO, powołany w celu ochrony podstawowych praw i 

wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego 

przepływu danych osobowych - Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. 

Stawki 2;” 

8) dotychczasowe punkty od 15) do 17) zmieniają numery odpowiednio na punkty od 18) 

do 20); 



 

9) skreśla się dotychczasowy punkt 18); 

10) dotychczasowe punkty od 19) do 20) zmieniają numery odpowiednio na punkty od 21) 

do 22); 

11) dotychczasowy punkt 21) zmienia numer na 23) i otrzymuje brzmienie: 

„„przetwarzaniu” – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji zadań wynikających z Decyzji;”  

12) dotychczasowe punkty od 22) do 24) zmieniają numery odpowiednio na punkty od 24) 

do 26); 

13) dodaje się punkt 27) o treści:  „„RODO” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie 

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.Urz.UE.L.119.1);” 

14) dotychczasowe punkty  25) i 26) zmieniają numery odpowiednio na 28) do 29); 

15) skreśla się dotychczasowy punkt 27); 

16) dotychczasowe punkty od 28) do 35) zmieniają numery odpowiednio na punkty od 30) 

do 37); 

17) skreśla się dotychczasowy punkt 36); 

18) dotychczasowe punkty  37) i 38) zmieniają numery odpowiednio na 38) do 39); 

19) dodaje się punkt 40) o treści:  „„wtórnym przetwarzaniu” - należy przez to rozumieć 

sytuacje, w których źródłem danych osobowych nie będą osoby, które są 

identyfikowane przez zbierane dane osobowe (źródłem danych będą więc w 

szczególności inne osoby);” 

20) dotychczasowe punkty od 39) do 42) zmieniają numery odpowiednio na punkty od 41) 

do 44); 

21) dodaje się punkt 45) o treści:  „„zbiorze danych” - należy przez to rozumieć 

uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, 

niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy 

rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.” 

2. Treść § 7  ust. 8 Decyzji otrzymuje brzmienie:  
 

„8. W przypadku zaliczek wydatki należy ponosić z rachunku bankowego, o którym 

mowa w § 1 pkt 24. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania otrzymanej 

zaliczki jedynie na cele związane z Projektem.” 

 

3. § 17 Decyzji otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 Postanowienia ogólne w zakresie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 



 

jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. 

Łukasza Cieplińskiego 4 - Instytucja Zarządzająca. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Osobą wyznaczoną przez administratora w zakresie zapewnienia zgodności 

przetwarzania danych osobowych, w ramach zbioru danych, o którym mowa w ust. 

1 jest: Inspektor Ochrony Danych, punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, tel. 17 747 67 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl. Instytucja 

Zarządzająca jest uprawniona do zmiany wyznaczonego Inspektora Ochrony 

Danych, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej lub za pośrednictwem 

strony internetowej. Zmiana ta nie stanowi zmiany Decyzji i nie wymaga dla swej 

skuteczności podjęcia uchwały zmieniającej Decyzję. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, o którym mowa w: 

1) ust. 1 - jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: 

potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom 

projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz 

działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku 

informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o 

podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach Programu; 

2) ust. 2 - jest:  

a) zarządzanie, kontrola, audyt, sprawozdawczość i raportowanie w ramach 

realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020; 

b) zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania  

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z 

funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych, o którym 

mowa w: 

1) ust. 1 - jest: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z pełnieniem 

funkcji Instytucji Zarządzającej, wynikającej z: 

a) rozporządzenia ogólnego, 

b) ustawy wdrożeniowej; 

2) ust. 2 - jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami: 

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz.Urz.UE.L.347.470); 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września  

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 

odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 
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6. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na: dostawę, wdrożenie i 

utrzymanie LSI RPO WP 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowych I-VI, X 

Programu, Instytucja Zarządzająca powierzyła przetwarzanie danych osobowych 

Wykonawcy - podmiotowi realizującemu dostawę, wdrożenie i utrzymanie LSI RPO 

WP 2014-2020, wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych w LSI RPO WP 2014-

2020, w ramach zbioru danych, o którym mowa w ust. 1 oraz z zastrzeżeniem 

zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. Wykonawca, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, w celu prawidłowej dostawy, wdrożenia i utrzymania LSI RPO 

WP 2014-2020, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia 

prawidłowej ochrony danych osobowych. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1-2, mogą zostać udostępnione, m.in. 

podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom 

zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu - 

zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą obowiązkami na podstawie m.in.: 

rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

8. Instytucja Zarządzająca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1-2 będą przetwarzane przez okres nie dłuższy 

niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania 

danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 

3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego 

przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile 

przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne 

do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa. 

10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Decyzji, ma 

prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest 

możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego; 

2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach 

Programu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia 

albo przenoszenia tych danych. 

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Programu ma prawo 

skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

12. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu 

nadzorczego. 

13. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach Programu - Instytucja 

Zarządzająca nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

14. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Decyzji pochodzą od osób, 

których dane dotyczą lub mogą być wtórnie przetwarzane - z zastrzeżeniem 



 

zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zapewnienia obowiązku 

informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO.” 

4. Dodaje się nowe rozdziały od § 17a do  § 17g Decyzji o następującej treści: 

„ § 17a Powierzenie danych osobowych 

1.  Beneficjent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania 

danych osobowych oraz zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów danych, 

o których mowa w § 17 ust. 1-2, spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

2. Celem zapewnienia należytego przestrzegania RODO oraz ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych Instytucja Zarządzająca może na 

każdym etapie realizacji Decyzji, wymagać od Beneficjenta przedstawienia: 

stosownych referencji, wykazów doświadczenia lub innych dowodów, że Beneficjent 

zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Beneficjent oświadcza, że funkcję Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych/Koordynatora Decyzji w zakresie ochrony danych osobowych, pełni: 

Anna Tendera-Cioch  

adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 17 747 64 57 

e-mail: a.cioch@podkarpackie.pl 

4. Beneficjent jest uprawniony do zmiany wyznaczonego przez siebie podmiotu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, informując w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o 

dokonanych zmianach. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Decyzji i nie wymagają 

dla swej skuteczności podjęcia uchwały zmieniającej Decyzję.  

5. Na mocy art. 28 i 29 RODO - Instytucja Zarządzająca, jako administrator powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz Instytucji 

Zarządzającej), w ramach zbioru danych, o którym mowa w § 17 ust. 1. 

6.  Na mocy Porozumienia CST w związku z art. 29 RODO – Instytucja Zarządzająca 

powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz 

Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), w ramach zbioru danych, o 

którym mowa w § 17 ust. 2 - z zastrzeżeniem, że Beneficjent zobowiązuje się do ich 

przetwarzania wyłącznie w SL2014. 

7. Zakres powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi danych osobowych, został 

określony w załączniku Nr 5.1 do Decyzji. Zmiana zakresu danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi - wymaga podjęcia uchwały 

zmieniającej Decyzję, pod rygorem nieważności. 

8. Zabrania się przetwarzania danych przez Beneficjenta - w zakresie szerszym, niż zakres, 

który został powierzony do przetwarzania na mocy niniejszej Decyzji. W przypadku 

dokumentów, które zawierają dane wykraczające poza zakres danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania - Beneficjent zobowiązuje się do ich niezwłocznego 

zanonimizowania w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja osób, których dane 

te dotyczą. 

9. Beneficjent jest zobowiązany do udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej 

wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych  

w art. 28 RODO. 



 

10. Beneficjent oświadcza, że nie będzie przekazywać powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Beneficjent nie jest upoważniony do wykonywania innych operacji na powierzonych  

do przetwarzania danych osobowych, niż określone w niniejszej Decyzji, do celów w 

niej określonych, w szczególności nie jest uprawniony do ich: kopiowania, skanowania, 

opracowywania, udostępniania i usuwania - z zastrzeżeniem przypadków, gdy jest to 

niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na Beneficjenta. 

 

§ 17b  Bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w niniejszej Decyzji - Beneficjent jest 

zobowiązany, m.in. do: 

1) przestrzegania RODO, krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów 

prawnych oraz aktów i instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych 

osobowych, które weszły w życie po dniu podjęcia niniejszej Decyzji;  

2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych w trakcie 

obowiązywania Decyzji lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem 

czynności objętych Decyzją, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych 

sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po uchyleniu Decyzji; 

3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób 

nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem; 

4) niewykorzystywania zebranych na podstawie Decyzji danych osobowych dla celów 

innych niż określone w Decyzji; 

5) zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym 

- w zakresie zbioru danych, o którym mowa w § 17 ust. 2; 

6) zapewnienia: bieżącego wprowadzania danych osobowych do systemu 

informatycznego oraz SL2014, w tym wysokiej jakości wszystkich informacji, w 

szczególności poprawności i kompletności danych. Beneficjent zapewnia zgodności 

informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w systemie 

informatycznym oraz SL2014.  

2.  Beneficjent podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. Beneficjent 

jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej - informacji  

i dokumentów potwierdzających, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 

RODO.  

3. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy ryzyka przetwarzania 

powierzonych danych osobowych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych  

i technicznych środków ochrony danych osobowych. Beneficjent na żądanie Instytucji 

Zarządzającej niezwłocznie przekaże analizę ryzyka, o której mowa w zdaniu 

pierwszym. 

4. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z 

RODO - Beneficjent zobowiązuje się oszacować́ ryzyka właściwe dla przetwarzania 

danych osobowych oraz wdrożyć́ środki minimalizujące te ryzyka. Środki takie powinny 

zapewnić́ odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność́, oraz uwzględniać́ stan 



 

wiedzy technicznej oraz koszty wdrożenia w stosunku do ryzyk i charakteru danych 

osobowych podlegających ochronie. 

5. Beneficjent przetwarza powierzone dane osobowe w zakresie bezwzględnie 

niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych. 

6. W razie potrzeby i na żądanie - Beneficjent współpracuje z Instytucją Zarządzającą  

w zapewnieniu przestrzegania obowiązków wynikających z dokonania oceny skutków 

dla ochrony danych osobowych oraz z uprzednich konsultacji z Organem nadzorczym. 

7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO - 

dokonywanych w imieniu Instytucji Zarządzającej oraz Ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego. Rejestr, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma formę 

pisemną, w tym formę elektroniczną. Beneficjent udostępniania na żądanie 

administratorów danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych, o których 

mowa w § 17 ust. 1-2 oraz na żądanie Organu nadzorczego prowadzony rejestr 

czynności przetwarzania. 

8. W rejestrze kategorii czynności przetwarzania, Beneficjent zobowiązuje się zamieścić 

(jeżeli jest to możliwe) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. 

9. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Decyzji, doszło do zmian wymagań 

prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności 

wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Beneficjent zobowiązuje 

się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w 

sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z ust. 

1 pkt 1. 

10. W dniu uchylenia Decyzji lub po upływie okresu, o którym mowa w § 16 ust. 1 - 

Beneficjent nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia w sposób trwały i 

nieodwracalny utrwalonych kopii na których utrwalone zostały powierzone do 

przetwarzania dane osobowe, z zastrzeżeniem, że postanowienia nie wyłączają 

dalszego przetwarzania danych do celów archiwalnych, o których mowa w § 17 ust. 9 - 

jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 17c  Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

1. Beneficjent, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje 

współpracuje z Instytucją Zarządzającą, celem wywiązania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 RODO, w tym pomaga Instytucji Zarządzającej poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO. 

2. Z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 - Beneficjent zobowiązuje się do podjęcia 

odpowiednich środków, aby w zwięzłej, przejrzystej zrozumiałej i łatwo dostępnej 

formie, jasnym i prostym językiem - udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich 

informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzić z nią wszelką 

komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny 

sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Niezbędne jest, aby 



 

metoda lub metody wybrane do udzielania informacji były dostosowane do określonych 

okoliczności, tj. sposobu, w jaki Beneficjent i osoba, której dane dotyczą̨, się 

komunikują̨ lub sposobu zbierania informacji od osoby, której dane dotyczą̨.  

3. Beneficjent jest zobowiązany do wykazania, że powierzone do przetwarzania dane 

osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe 

dotyczą, zgodnie z art. 12 RODO. 

 

§ 17d Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

1. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych, o którym mowa w 

§ 17 ust. 1. Beneficjent jest zobowiązany do ograniczenia dostępu do danych 

osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Beneficjent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z Decyzją, a w szczególności za udostępnienie tych danych 

osobom nieuprawnionym. Beneficjent podejmuje działania w celu zapewnienia, by 

każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Beneficjenta, która została 

upoważniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na 

polecenie Beneficjenta, jak również prowadzi nadzór nad osobami upoważnionymi w 

zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 są ważne do dnia ich odwołania - nie później 

jednak niż do końca okresu, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

4. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik Nr 5.2 do Decyzji.  

5. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż 

określone w ust. 4, z zastrzeżeniem, że wzory te będą zawierały minimalny zakres 

określony w załączniku Nr 5.2 do Decyzji. 

6. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. Rejestr osób upoważnionych powinien zawierać następujące informacje:  

1) Imię i Nazwisko osoby upoważnionej; 

2) datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

3) identyfikator użytkownika. 

7. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, będzie 

każdorazowo uaktualniany najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca i 

udostępniany na żądanie Instytucji Zarządzającej.  

8. Wydanie upoważnień o których mowa w ust. 1, nastąpi po zapoznaniu się osób, które 

zostaną upoważnione przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych  

z obowiązującymi u Beneficjenta przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

które są zgodne z wymaganiami nałożonymi na mocy RODO. Osoba upoważniona 

potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Beneficjenta, dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

9. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie  

z procedurą opisaną w załączniku nr 5.3 do Decyzji. Upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST. 

10. Beneficjent zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności do:  



 

1) wykonywania obowiązków wynikających z Decyzji - z należytą starannością, w 

zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia; 

2) nietworzenia kopii dokumentów - z zastrzeżeniem, przypadków, w których jest  

to niezbędne do prawidłowej realizacji Decyzji; 

3) zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym 

zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach 

ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 

upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem;  

4) zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych  

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem 

z naruszeniem RODO lub krajowymi aktami w zakresie ochrony danych osobowych, o 

których mowa w § 17b ust. 1 pkt 1, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

usunięciem - danych osobowych, w tym również przetwarzanych w SL2014; 

5) nieprzemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania; 

6) przetwarzania danych osobowych - w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny  

do zrealizowania zadań nałożonych na Beneficjenta, na mocy Decyzji. 

§ 17e  Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

1. Instytucja Zarządzająca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w związku z realizacją Projektu, 

w ramach zbioru danych, o którym mowa w: 

1) § 17 ust. 1 - w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej - podmiotom świadczącym 

usługi na rzecz Beneficjenta lub Partnerom Projektu; 

2) § 17 ust. 2, w imieniu i na rzecz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  

- wyłączne podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta: 

- pod warunkiem, że Beneficjent zawrze umowę w kształcie zgodnym z postanowieniami 

niniejszej Decyzji i zobowiąże te podmioty do zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

2. Beneficjent jest zobowiązany do każdorazowego weryfikowania i dostosowania 

zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy czym zakres ten nie 

może być szerszy niż określony w załączniku Nr 5.1, tj. dane osobowe muszą być 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są 

przetwarzane, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO - pod rygorem ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W przypadku powierzenia przetwarzania 

danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta i Partnerom 

- Beneficjent zobowiązuje się do zapewniania, że podmioty te nie będą przetwarzać 

danych osobowych w celu i zakresie szerszym niż niezbędny do prawidłowej realizacji 

umowy świadczenia usług/umowy partnerstwa - i wynikający z niniejszej Decyzji oraz 

zostaną na nich nałożone wszelkie obowiązki nałożone na Beneficjenta, określone w 

niniejszej Decyzji. 

3. Beneficjent prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz Beneficjenta 

oraz Partnerów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych - i na żądanie 

Instytucji Zarządzającej niezwłocznie przekazuje ten rejestr oraz poinformuje Instytucję 

Zarządzającą o osobach pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych/Koordynatora 

umowy - tych podmiotów. 



 

4. Beneficjent zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta oraz 

Partnerów do umożliwienia przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa 

w § 17g, zgodnie z zasadami w nim określonymi. 

5. Jeżeli, Beneficjent, podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta lub Partnerzy 

nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków zapewnienia ochrony danych 

osobowych - Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej, 

zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO. 

 

§ 17f  Naruszenie ochrony danych osobowych 
 

1.Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich 

przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 

oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. Zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres: 

incydentrodo@podkarpackie.pl oraz do Punktu kontaktowego: Wieloosobowe 

stanowisko pracy do spraw ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa i 

Ochrony Informacji Niejawnych, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, tel. 

17 747 67 09. 

2. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Beneficjent bez 

zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin po 

stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je Instytucji Zarządzającej, zgodnie z ust. 1. 

Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać co najmniej elementy, 

o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz zawierać szczegółowe informacje 

umożliwiające Instytucji Zarządzającej określenie, czy naruszenie ochrony danych 

osobowych skutkuje wysokimi ryzykami naruszenia praw i wolności osób fizycznych. 

Do zgłoszenia przekazanego Instytucji Zarządzającej po upływie 24 godzin dołącza się 

wyjaśnienie przyczyn opóźnienia - z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli - i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, 

Beneficjent może ich udzielać Instytucji Zarządzającej stopniowo - bez zbędnej zwłoki - 

nie później jednak niż w terminie 48 godzin. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, 

powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą 

naruszenia, aby umożliwić Instytucji Zarządzającej powiadomienie Organu 

nadzorczego. 

4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego 

powodować w ocenie Instytucji Zarządzającej wysokie ryzyka naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych - Beneficjent, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej 

- bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych 

osobowych dotyczy. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 - jasnym i prostym językiem opisuje charakter 

naruszenia ochrony danych osobowych, zalecenia dla danej osoby fizycznej,  

co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków oraz zawiera przynajmniej 

informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b-d RODO. Informacje należy 

przekazywać osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe,  

w ścisłej współpracy z Instytucją Zarządzającą, z poszanowaniem wskazówek 

przekazanych przez Instytucją Zarządzającą. 

6. Beneficjent jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych 

osobowych, w tym okoliczności tego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań 

mailto:incydentrodo@podkarpackie.pl


 

zaradczych. Dokumentacja ta musi pozwolić Instytucji Zarządzającej weryfikowanie 

przestrzegania niniejszego paragrafu oraz art. 33 i 34 RODO.  

7. W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku  

z realizacją niniejszej Decyzji przez Beneficjenta, podmiot świadczący usługi na rzecz 

Beneficjenta lub Partnera - w następstwie czego administratorzy danych osobowych 

przetwarzanych w ramach zbiorów danych, o których mowa w § 17 ust. 1-2 zostaną 

zobowiązani w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarani grzywną, 

Beneficjent zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie administrator, do przystąpienia 

do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi i pokrycia roszczeń kierowanych do 

administratora, w każdym przypadku gdy roszczenia te na podstawie dostępnych 

dowodów obiektywnie uznane zostaną za zasadne, w szczególności gdy roszczenia te 

zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie 

orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Beneficjent 

zobowiązuje się do zwrotu administratorom wszelkich poniesionych przez nich kosztów 

związanych z ww. postępowaniami. 

 

§ 17g  Nadzór nad powierzonymi danymi osobowymi 
 

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom, w tym inspekcjom 

prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą, Ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, Organ nadzorczy lub inne uprawnione podmioty w zakresie 

prawidłowości przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na 

mocy niniejszej Decyzji i współpracuje przy ich przeprowadzaniu.  

2. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o 

których mowa w ust. 1 powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej w terminie 

5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 

skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają prawo do: 

1) wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są przetwarzane dane osobowe; 

2) przeprowadzenia w pomieszczeniach Beneficjenta niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych  

z przepisami prawa, o których mowa w § 17b ust. 1 pkt 1 oraz Decyzją; 

3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do 

ustalenia stanu faktycznego; 

4) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych i wszelkich 

danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli/audytu/inspekcji oraz 

sporządzania ich kopii; 

5) żądania udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych 

osobowych, oraz udostępnienia m.in. rejestrów przetwarzania; 

6) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników, systemów informatycznych, służących 

do przetwarzania danych osobowych. 

4. Kontrole/audyty/inspekcje, przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w innych 

miejscach wykonywania przez niego zadań w procesie przetwarzania danych 

osobowych,  

w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe. 

Beneficjent jest zobowiązany do umożliwienia kontrolerowi przeprowadzenia czynności 

kontrolnych oraz powinien udostępnić wszelkie żądane dokumenty i nośniki informacji 

związane z zakresem kontroli. Na żądanie kontrolera - Beneficjent jest obowiązany 



 

wydać kopie wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera. 

Beneficjent jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać 

wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez osoby posiadające 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz być w dyspozycji w czasie 

trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu. W przypadku powzięcia 

przez podmioty, o których mowa w ust. 1 wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Beneficjenta zobowiązań wynikających w szczególności z przepisów prawa, o których 

mowa w § 17b ust. 1 pkt 1 oraz Decyzji - Beneficjent umożliwi tym podmiotom - 

dokonanie kontroli/audytu/inspekcji bez wcześniejszego zawiadomienia. 

5. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku 

kontroli/audytów/inspekcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczących,  

w szczególności poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich 

przetwarzania, w terminach określonych przez uprawnione podmioty. 

6. Beneficjent współpracuje z Organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez 

niego zadań. 

7. Uprawnienia podmiotów kontrolujących nie wyłączają uprawnień wynikających  

z wytycznych lub aktów prawnych w zakresie kontroli, wydanych m.in. na podstawie 

RODO lub krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

8. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Instytucję Zarządzającą o:  

1) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Organem nadzorczym, urzędami 

państwowymi, policją lub przed sądem; 

2) wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych 

skargach w zakresie wykonywania przez Beneficjenta przepisów o ochronie danych 

osobowych dotyczących powierzonych danych; 

3) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych; 

4) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie 

powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach 

naruszenia ochrony danych osobowych; 

5) fakcie złożenia do Beneficjenta jakiejkolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych 

oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe zostały powierzone na podstawie 

Decyzji.” 

 

5. W § 18 Decyzji wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dostęp do SL2014 mają osoby wskazane w „Wykazie osób 

upoważnionych do dostępu w ramach SL2014” zgodnie z „Wnioskiem/-ami o nadanie 

dostępu dla osoby/osób uprawnionej/-ych”, złożonym/-i przez Beneficjenta przed 

podjęciem Decyzji, na formularzu określonym w załączniku nr 5.5 do Decyzji, z 

zastrzeżeniem, że nadanie/zmiana/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w 

imieniu Beneficjenta do dostępu do SL2014 wymaga przedłożenia nowego wniosku 

zgodnego z wnioskiem, określonym w załączniku nr 5.5 do Decyzji. Procedura 

zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu, stanowi załącznik 4 do Wytycznych 

w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020.” 

2) Treść przypisu nr 21 do ust. 10 otrzymuje brzmienie: „W zakresie nieuregulowanym 

stosuje się procedurę 4 określoną w załączniku 1 do Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.” 



 

3)  ust.11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W przypadku niedostępności SL2014, 

która zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem Instytucji Zarządzającej na 

stronie internetowej, należy skorzystać z awaryjnego sposobu składania wniosków o 

płatność,  

tj. poprzez zastosowanie formy papierowej wniosków o płatność, zgodnie z wzorem 

określonym w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych  

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.” 

4) ust.13 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent, po spełnieniu obowiązku, o którym mowa  

w § 17 ust. 14 Decyzji, zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco do SL2014 

następujących danych dotyczących zaangażowania personelu Projektu: 

1) dane dotyczące personelu Projektu, w tym: nr PESEL, imię i nazwisko; 

2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, 

forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu, okres 

zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godzin pracy, jeśli 

zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem; 

3) dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc 

kalendarzowy  

ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.” 

 

6. W § 20 Decyzji wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 pkt 15) otrzymuje brzmienie: „Organ nadzoru, organy administracji państwowej, 

organy ścigania lub sądy stwierdzą, że Beneficjent rażąco naruszył zasady 

przetwarzania danych osobowych;” 

2) ust. 1 pkt 16) otrzymuje brzmienie: „w wyniku kontroli/audytu/inspekcji, o której mowa  

w § 17g Decyzji Instytucja Zarządzająca stwierdzi, że Beneficjent rażąco naruszył 

zasady przetwarzania danych osobowych;” 

3) ust. 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie: „Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń wydanych  

w wyniku kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w § 17g Decyzji, dotyczących 

poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;” 

4) skreśla się dotychczasowy pkt 18) w ust.1; 

5) dotychczasowy pkt 19) w ust. 1 przyjmuje numer 18); 

6) ust. 3 przyjmuje brzmienie: „W przypadku uchylenia Decyzji z powodów, o których 

mowa  

w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 

wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy określony w § 1 

pkt 25 Decyzji.” 

 

7. W § 22 Decyzji wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności 

ustawa wdrożeniowa, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2017 r., poz. 459, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), 



 

ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), ustawa z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z 

późn. zm.), ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), RODO, 

krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym innych aktów 

wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz aktów i 

instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, które weszły 

w życie po dniu podjęcia niniejszej Decyzji.” 

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do stosowania RODO oraz krajowych 

aktów  

w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w § 17b ust. 1 pkt 1 Decyzji 

- w zakresie, w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta, a także informacje  

o Projekcie do celów związanych z realizacją Programu, w szczególności 

monitoringu, sprawozdawczości, kontroli  i ewaluacji.  

3. Dane osobowe Beneficjenta, w tym dane teleadresowe oraz inne dane osobowe  

i informacje związane z realizacją Projektu mogą zostać upublicznione przez 

Instytucję Zarządzającą, w celach określonych w ust. 2. Instytucja Zarządzająca 

może przetwarzać i uprawniać do dalszego przetwarzania danych osobowych 

Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych 

osobowych.” 

 

§ 2 

§ 2 ust. 3 i 4 Decyzji otrzymują brzmienie: 

„3. Całkowita wartość Projektu wynosi 5 240 500,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście 
czterdzieści tysięcy pięćset złotych, 00/100).  
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 5 240 500,00 PLN  
(słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych, 00/100), w tym: 

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 
................................................................. PLN 
(słownie:..................................................................................................),w tym: 
a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 

................................................................. PLN 
    słownie:........................................................................................................), 
b) wkład własny wynosi ................................................................. PLN 
(słownie:.....................................................................................................................

.......); 
2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą 5 240 

500,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych, 
00/100), w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 5 240 500,00 PLN (słownie: 
pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych, 00/100); 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 
................................................................PLN, 

c) wkład własny wynosi ................................................................ PLN 
(słownie:.........................................................................................................).” 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409


 

§ 3 

§ 2 ust. 7 Decyzji otrzymuje brzmienie: 

„7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 5 240 500,00 PLN 
(słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych, 00/100).” 

§ 4 

1. Wniosek o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 1 do Decyzji otrzymuje brzmienie 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 17 marca 2021 r. stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej Decyzji zmieniającej. 

2. Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w  
ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020” stanowiący załącznik nr 5.2 do Decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej Decyzji zmieniającej i przyjmuje nazwę: „5.2 Wzór 
Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w 
ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020”. 

3. „Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST” 
stanowiąca załącznik nr 5.3 do Decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej Decyzji zmieniającej. 

§ 5 

Pozostałe zapisy Decyzji Nr RPPK.01.02.00-18-0002/16-00 z dnia 7 marca 2017 r. nie 
ulegają zmianie. 

§ 6 

Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym  
dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej. 

§ 7 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa. 

 

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programem:               W imieniu Beneficjenta: 

 
 
 
…………………………………………………………………            ………………………………………………….. 


