
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„FUNDUSZE UE BLISKO NAS” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs „Fundusze UE blisko nas”, zwany dalej „Konkursem”, odbywa się na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem, zwany dalej „Regulaminem” i zgodnie 
z powszechnie obowiązującym prawem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) 
z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie ogłoszony w środkach masowego przekazu, w tym na stronie internetowej 
CUPT oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora. 

4. W strukturze organizacyjnej Organizatora Konkurs przeprowadza Biuro Administracyjne  
– Wydział do spraw Komunikacji. 

5. Celem Konkursu jest promocja projektów transportowych oraz ich efektywnych korzyści, 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ), 
a tym samym poszerzenie zainteresowania możliwościami pozyskania dofinansowania 
z funduszy europejskich. 

6. Adresatem Konkursu są: 
a) osoby fizyczne – pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, 
b) beneficjenci lub potencjalni beneficjenci funduszy europejskich w zakresie projektów 

transportowych. 
7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w odniesieniu do celu, o którym 

mowa w § 1 ust. 5. 
8. Do Konkursu można zgłaszać prace, które spełniają wymagania wskazane w § 3. 
9. Zgłoszone prace do Konkursu będą podlegać ocenie przez komisję, zwaną dalej „Komisją”, 

o której mowa w § 5. 
10. Komisja dokona oceny prac zgodnie z kryteriami, opisanymi w § 6. 
11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody na warunkach, o których mowa w § 4. 

  



§ 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

a) osoby fizyczne – pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, 
b) beneficjenci lub potencjalni beneficjenci funduszy europejskich w wymiarze inwestycji 

transportowych i drogowych (transport: miejski, kolejowy, drogowy, lotniczy, wodny, 
śródlądowy, intermodalny, morski) oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
w gałęziach ww. transportu. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy CUPT a także członkowie najbliższej 
rodziny tych osób. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

4. Ogłoszenie zwycięzców wraz z przyznaniem nagród odbędzie się na warunkach 
określonych w § 4. 

 
§ 3 

Wymagania dotyczące prac 
 

1. Prace do udziału w Konkursie: 
a) muszą odnosić się do celu wskazanego w § 1 ust. 5, 
b) zgłaszane są przez uczestników, do których adresowany jest Konkurs, 
c) zgłaszane są tylko jeden raz, 
d) należy zgłosić w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 września 2022 r. 

2. Ocenie podlegają materiały będące: 
a) reportażem, 
b) fotoreportażem, 
c) materiałem audiowizualnym (nagranie wideo wraz z dźwiękiem). 

3. Uczestnik może zgłosić tylko jeden rodzaj pracy spośród wymienionych w § 3 ust. 2 lit.  
a-c (w przypadku zgłoszenia dwóch prac decyduje kolejność zgłoszenia), 

4. Zgłoszone prace powinny mieścić się w długościach: 
a) w przypadku reportażu – maksymalnie do 4 stron A4 (do 4 000 znaków ze spacjami na 

stronę, reportaż może zawierać dodatkowe materiały w formie zdjęć), 
b) w przypadku fotoreportażu – maksymalnie 5 stron A3, 
c) w przypadku materiału audiowizualnego – maksymalnie do 4 minuty trwania. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz 
zawierać treści obraźliwych. 



6. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania retuszu i korekty audiowizualnej 
materiałów przez uczestników na etapie tworzenia przez nich prac (postprodukcja) do 
momentu ich zgłoszenia do Konkursu. 

7. Organizator zakłada możliwość samodzielnego dokonania retuszu i korekty zgłoszonych 
prac po rozstrzygnięciu Konkursu i wyłącznie do celów promocyjnych (np. w celu 
wystawienia wybranych prac, o czym mowa w § 4 ust. 8), 

8. Prace do Konkursu powinny zawierać: 
a) zgłaszany materiał promocyjny, który będzie podlegał ocenie, 
b) opis wybranej inwestycji przez uczestnika (maksymalnie do 1 400 znaków licząc 

ze spacjami), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
c) formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 
9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wskazania w formularzu zgłoszeniowym, 

o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. c), danych do kontaktu w sprawie Konkursu z jego ramienia. 
10. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać (dodając dopisek „Konkurs Fundusze UE blisko 

nas”): 
a) pocztą elektroniczną na adres: promocja@cupt.gov.pl1, 
b) pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2, w godzinach 

8:15 – 16:15, 
c) za pośrednictwem ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP. 

11. W ramach Konkursu ocenie będzie podlegać maksymalnie 200 zakwalifikowanych prac 
(100 dla osób fizycznych oraz 100 dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów) licząc 
od daty wpływu/przekazania za pośrednictwem kanałów wskazanych w § 3 ust. 10. 

12. Zgłoszenie niekompletne, niemożliwe do odczytu w formie tradycyjnej lub elektronicznej 
(np. problemy z odczytem materiałów lub nieaktywny link), przesłane po terminie, 
przekraczające liczbę wskazaną w § 3 ust. 11 oraz niespełniające warunków niniejszego 
Regulaminu nie będą rozpatrywane (uznane zostaną za niezakwalifikowane). 

 
§ 4 

Nagrody i rozstrzygnięcie 
 

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne w następujących kategoriach: 
 

 

                                                           
1 Jeśli pliki okażą się za duże Organizator dopuszcza możliwość ich przesłania za pośrednictwem 

chmury CUPT. 



Osoba fizyczna Beneficjent/potencjalny beneficjent 
 Nagroda Główna – wartość finansowa 

w kwocie 4 000 zł brutto, 
 Druga Nagroda – wartość finansowa  

w kwocie 3 000 zł brutto, 
 Trzecia Nagroda – wartość finansowa 

w kwocie 2 500 zł brutto. 

 Nagroda Główna – wartość finansowa 
w kwocie 4 000 zł brutto, 

 Druga Nagroda – wartość finansowa  
w kwocie 3 000 zł brutto, 

 Trzecia Nagroda – wartość finansowa 
w kwocie 2 500 zł brutto. 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród (wszystkich lub wybranych) 

w ramach Konkursu. 
3. Uczestnicy oprócz nagród, o których mowa w § 4 ust. 1-2, otrzymają okolicznościowe 

dyplomy od Organizatora Konkursu. 
4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas wydarzenia jakim jest FORUM 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu przed wydarzeniem, o którym 

mowa w § 4 ust. 4, poprzez numer telefonu lub adres mailowy wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym. 

6. W przypadku odwołania wydarzenia o którym mowa w § 4 ust. 4, nagrody zostaną 
przekazane na zasadach ustalonych pomiędzy Organizatorem a zwycięzcami Konkursu. 

7. Organizator Konkursu zapewni wygranym uczestnikom wybrane działania promocyjne. 
8. Organizator Konkursu przewiduje możliwość wystawienia wybranych prac konkursowych 

podczas wydarzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4. 
9. Nagrody finansowe, wskazane w § 4 ust. 1, w przypadku osób fizycznych, podlegają 

opodatkowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

10. W przypadku otrzymania nagrody finansowej przez zwycięzcę, który jest osobą fizyczną, 
zostanie wypłacona nagroda finansowa po potrąceniu należnego podatku dochodowego 
zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
§ 5 

Komisja 
 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję w składzie minimum 
3 osobowym wyłonionym odrębnym dokumentem spośród pracowników z Wydziału do 
spraw Komunikacji w Biurze Administracyjnym Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. 



2. W razie wątpliwości prawnych Komisja zwraca się pisemnie do Biura Prawnego o pomoc 
w ich rozstrzygnięciu. 

3. Komisja wybierze najlepsze prace zgodnie z kryteriami określonymi w § 6. 
4. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności. 
5. Od decyzji Komisji nie przysługuje możliwość odwołania. 
 

§ 6 
Kryteria oceny prac 

 
1. Komisja dokona oceny formalnej, merytorycznej i artystycznej nadesłanych prac (osobno 

dla uczestników będących osobami fizycznymi oraz beneficjentami/potencjalnymi 
beneficjentami funduszy UE w zakresie projektów transportowych) zgodnie z kryteriami 
określonymi w poniższej tabeli: 

2. Brak pozytywnej oceny na etapie formalnym i merytorycznym wyklucza uczestnika 
z dalszej oceny pracy w Konkursie. 
 

§ 7 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane 
osobowe uczestników Konkursu. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych stanowi 

Kategoria 
oceny 

Sposób oceny 
Skala oceny 

(w pkt)  

Formalna 

Materiały zawierają: a) pracę, b) opis wybranej inwestycji,  
c) wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

0-1 

W
ar

un
ek

 k
on

ie
cz

ny
 

Materiał: a) został zgłoszony przez uczestnika, 
b) został zgłoszony w terminie. 

0-1 

Praca podlegająca ocenie mieści się w ramach: 
a) reportażu/fotoreportażu/materiału audiowizualnego, 

b) narzuconych długości i formatów. 
0-1 

Merytoryczna Zakres pracy jest zgodny z tematem Konkursu. 0-1 

Artystyczna 

Oryginalność. 0-3  
Estetyka. 0-2  

Przejrzystość. 0-2  
Poprawność językowa. 0-2  

Wywołanie pozytywnych skojarzeń. 0-2  



załącznik nr 3 do Regulaminu, a w przypadku potencjalnych beneficjentów oraz 
beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Instrumentu 
Finansowego „CEF”, klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 
§ 8 

Prawa autorskie 

Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową, o której mowa w § 3, oświadcza 
i zapewnia, że: 
1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne 

do przesłanych materiałów, 
2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej 

na korzystanie z pracy konkursowej, będącej utworem, w celu promocji funduszy UE 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) poprzez 
wykorzystywanie prac w kanałach informacyjno-promocyjnych Organizatora Konkursu 
(strony internetowe, media społecznościowe administrowane przez Organizatora, 
broszury drukowane, wystawa podczas wydarzenia FORUM Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych), 

3. wyraża zgodę na działania Organizatora wskazane w § 3 ust. 7 Regulaminu, 
4. przekazanie oraz korzystanie z pracy konkursowej, przez Organizatora w żaden sposób 

nie narusza praw osób trzecich, 
5. w przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich osób trzecich do pracy konkursowej, uczestnik Konkursu 
pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób, 

6. uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych w pracy konkursowej, 
do wykorzystania ich wizerunków. 

  
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Przesłanie pracy przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych w celu realizacji 
niniejszego Konkursu i związanych z nim działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia naboru prac konkursowych. 

2. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie, a odnoszące się do Konkursu 
rozstrzyga Organizator. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 



4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej 
Organizatora. 

5. Informacji na temat Konkursu z ramienia Organizatora udziela Pani Justyna Gawron 
z Wydziału do spraw Komunikacji – zapytania należy kierować drogą mailową na adres: 
jgawron@cupt.gov.pl z opcją „DW” tj. do wiadomości na adres: promocja@cupt.gov.pl.  

6. Regulamin zawiera cztery załączniki: formularz zgłoszeniowy, formularz opisu wybranej 
inwestycji oraz dwie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu 

 
 
 

Opis wybranej inwestycji 
 
 
Beneficjent: 
Nazwa projektu: 
Opis projektu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu 

 
 
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy2 
 
 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres elektroniczny (e-mail): ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin Konkursu i w pełni akceptuję jego treść, 
jednocześnie oświadczam o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 
 
 
  

                                                           
2 Dane posłużą do kontaktu w przypadku zdobycia nagrody. Ponadto zwycięzca będący osobą fizyczną 

zobowiązany zostanie do podania dodatkowych danych celem opodatkowania nagrody pieniężnej. 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Konkursu 

 
 

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (dalej: CUPT), z siedzibą przy Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, dane 
kontaktowe: cupt@cupt.gov.pl. 

2. W CUPT wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres email: 
IOD@cupt.gov.pl lub adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe dotyczące: 
a) imienia i nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO3 w celu: 
 uczestniczenia w konkursie „Fundusze UE blisko nas”, w szczególności rejestracji 

zgłoszenia, oceny i ewentualnego przyznania nagród/wyróżnień, 
 realizacji działań promocyjnych i informacyjnych w związku z konkursem, 

b) na postawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj.: 
 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze związanego z opodatkowaniem ewentualnie przyznanej nagrody, 

 na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach w celu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w związku 
z organizacją konkursu. 

4. Dane osobowe osób, będących uczestnikami konkursu mogą być przekazywane 
podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz CUPT usługi, 
w tym usługi utrzymania systemów informatycznych oraz organom administracji 
państwowej, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe zgromadzone w związku z organizacją konkursu będą przetwarzane 
odpowiednio: 
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do 

                                                           
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 29 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. 



czasu jej odwołania, 
b) w przypadku danych osobowych na podstawie wskazanych przepisów prawa – przez 

czas wymagany tymi przepisami. 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO. 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwe wzięcie 
udziału w Konkursie „Fundusze UE blisko nas”. 

9. Jednocześnie informuję, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być 
wycofana przez Panią/Pana w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem. Informację o wycofaniu zgody może Pani/Pan przesłać na adres 
IOD@cupt.gov.pl lub dowolny inny sposób przekazać ją do Administratora. 

10. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, 
gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 
krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych. 

  



Załącznik nr 4  
do Regulaminu Konkursu 

 
 

Klauzula informacyjna dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów  
funduszy europejskich 

 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki 

Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), Programem Operacyjnym 
Polska Wschodnia (POPW 2014-2020), Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 
(POPT 2014-2020) oraz Instrumentem Finansowym „CEF”, mający swoją siedzibę pod 
adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest podmiotem przetwarzającym dane 
osobowe na podstawie porozumienia zawartego z Administrującym (tzw. procesorem). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji ww. programów operacyjnych 
oraz CEF, w tym w szczególności w celu organizacji Konkursu „Fundusze UE blisko nas”. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego 
z wdrażaniem ww. programów operacyjnych oraz CEF. Odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (tzw. RODO) – w związku: 
a) z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa: 
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, 
(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
6. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji 

i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: 
od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca programami operacyjnymi oraz CEF 

wymienionymi w punkcie 1, powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją 
Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących 
i wdrażających, 

b) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE 
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych 
oraz CEF wymienionymi w punkcie 1,  

c) podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy 
rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 
1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej 
pomocy w ramach programów operacyjnych oraz CEF wymienionymi w punkcie  
1 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii  

– na podstawie art.15 RODO, 
b) prawo sprostowania swoich danych – na podstawie art. 16 RODO, 



c) prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, 
o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO. 

e) prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO – jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 
1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – na podstawie art. 
21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej 
Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

10. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, 
gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 
krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązując 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest 
możliwy: 
a) pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl, 
c) pod numerem telefonu: 22 273 71 21. 

12. Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej programami 
operacyjnymi oraz CEF wymienionymi w punkcie 1, przez podmioty pełniące funkcje 
instytucji pośredniczących i wdrażających. 

13. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 


