Szanowni Państwo,
W uzupełnieniu przekazanych uprzednio informacji o przetwarzaniu danych
osobowych osób fizycznych w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego
Działdowa – budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”
(Projekt) realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji i dotyczących
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na prośbę Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, pełniącego rolę
Instytucji Wdrażającej, z którym Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie, jako
Beneficjent, zawarł umowę o dofinansowanie Projektu nr POIS.01.01.01-00-0023/17-00,
poniżej przekazujemy dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
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:
1. następujących przepisów prawa:
1) 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,
2) 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,
3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25
października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002,
4) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie jej danych
osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są także Ministerstwo Energii oraz Instytut Nafty i Gazu –
Państwowy Instytut Badawczy, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 (Minister
Inwestycji i Rozwoju) powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu,
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
˗ na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
˗ na podstawie art. 16 RODO - prawo ich sprostowania,
˗ na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
˗ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
˗ na podstawie art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Informacje o danych osobowych są przekazywane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020
przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

