
 

 

 
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań  
w ramach Cyklu Dostępność 2030+ 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych,  
z siedzibą Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. W CUPT wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się poprzez adres email: IOD@cupt.gov.pl  

Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020,  
w szczególności w celu wzięcia udziału w spotkaniu (w tym również on-line) w ramach Cyklu O dostępności w 
CUPT praz zadań związanych z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych dot. działalności statutowej 
CUPT oraz wdrażaniem POIiŚ 2014 – 2020.1 Dane w zakresie wizerunku mogą zostać umieszczone w materiałach 
informacyjno – promocyjnych, na stronie internetowej CUPT lub na profilu CUPT na Twitter. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z udziałem w spotkaniu oraz 
wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału  
w spotkaniu. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 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) - na podstawie 2: 

1. następujących przepisów prawa 3: 
 

‒ 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, 

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

‒ ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

2. Z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 
‒ Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014 – 2020 reprezentowana przez ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego,  
‒ instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła 

wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, 

                                                            
1 Należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych. 
2 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw. 
3 Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby 
konkretnej klauzuli. 



‒ podmioty świadczące na rzecz CUPT usługi, w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych, 
‒ portal internetowy Twitter (profil CUPT). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

‒ prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO, 
‒ prawo do sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO, 
‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 

17 ust. 3 RODO, 
‒ prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art.18 ust.2 RODO, 
‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – art. 21 RODO. 

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. 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 dostępnych jest na stronie www.pois.gov.pl 

 

 


