Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W dniu 9 października 2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (NFOŚiGW), jako Instytucją Wdrażającą, a
Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym Sp. z o.o. w Działdowie (Spółka), jako Beneficjentem,
została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0002/18-00 (Umowa)
Projektu pn. pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności
przesyłu i dystrybucji ciepła” (Projekt) realizowanego w ramach działania 1.5 Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zgodnie z wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych obowiązkami, strony w
Umowie zawarły postanowienia dotyczące powierzenia Spółce przetwarzania danych
osobowych w związku z realizacją Umowy.
Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 20142020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Dane osobowe przetwarzane są w ramach zbiorów danych pn.:
1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
Dane osobowe zostały przez MIR powierzone do przetwarzania Ministrowi Energii z siedzibą
pod adresem: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, który pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej dla PO IiŚ 2014-2020.
Instytucja Pośrednicząca dalej powierzyła przetwarzanie danych osobowych Narodowemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą pod
adresem: ul. Konstruktorska 3a, 02 – 673 Warszawa, pełniącemu funkcję Instytucji
Wdrażającej dla PO IiŚ 2014-2020.
Instytucja Wdrażająca powierzyła następnie przetwarzanie danych osobowych
Beneficjentowi realizującemu Projekt, którym jest Przedsiębiorstwo Ciepłownicze sp. z
o.o. w Działdowie z siedzibą pod adresem: ul. Marii Zientary Malewskiej 1b, 13-200
Działdowo.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki
unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, realizacji Projektu, ewaluacji,
monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych w
ramach Projektu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez NFOŚiGW w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach PO IiŚ 2014-2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i
statystycznych
MIR powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa oraz pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
możliwy pod adresem email: iodo@me.gov.pl .
Instytucja Wdrażająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy
pod adresem email: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl .
Beneficjent powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
email: iod@pcdzialdowo.com.pl .
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym MIR powierzył wykonywanie
zadań związanych z realizacją PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności podmioty pełniące
funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, jak również instytucje, organy i agencje
Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań
związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020.
Odbiorcami danych osobowych mogą być także osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Dostęp do danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy i współpracownicy
Beneficjenta w zakresie powierzonych im obowiązków. Dane osobowe mogą być także
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. Ponadto dane wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana lub odrzucona
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną opublikowane wraz z
informacją o wyniku postępowania lub informacją o odrzuceniu oferty. Niezależnie od
powyższego dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez
podmioty, z pomocy których Beneficjent korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie
prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego,
serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz
niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Beneficjenta korespondencję,
biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów), lub inne wykwalifikowane podmioty,
których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Beneficjenta).
Dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO IiŚ 2014-2020
na zlecenie MIR, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej lub Beneficjenta.
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 PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do sprzeciwu, przysługuje osobie, której dane dotyczą, w przypadkach i na zasadach
określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej

danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię
ochrony danych osobowych.
Podanie przeze danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu. Podanie danych jest
niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - w
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w postępowaniu. Podanie
danych osobowych jest także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego.

