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Załącznik nr 2 do umowy: Informacja dla uczestnika działań objętych wsparciem 

 

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, podmiotów 

zewnętrznych, których dane zostały umieszczone we wniosku o udzielenie wsparcia na 

utworzenie partnerstwa, zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w procesie 

wnioskowania o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa jest Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a) realizacja obowiązków prawnych ciążących na PARP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, w 

szczególności zadań określonych w ustawie o PARP (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej pięciu lat od przyjęcia 

końcowego Raportu Strategicznego, o którym mowa w regulacjach. Po upływie okresów 

wynikających z zawartych umów, gdy jest to wymagane przepisami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas określony w tych przepisach. 

4. Dane osobowe będą przekazywane do:  

1) podmiotów wykonujących zadania w zakresie niezbędnym do podejmowania 

decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, sprawozdawczości, 

nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji, po stronie 

Królestwa Norwegii oraz Rzeczypospolitej Polskiej  tj. Krajowego Punktu 

Kontaktowego, Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura 

Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Komitetu Mechanizmu Finansowego 

EOG, Komisję Audytorów EFTA, Biuro Norweskiego Audytora Generalnego lub do 

podmiotów upoważnionych do działania w ich imieniu; 

2) Ministerstwa Finansów – w zakresie płatności, audytów i nieprawidłowości; 

3) podmiotów świadczących usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym 

partnerów IT, podmiotów realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.  

5. Osobom, które we wniosku o udzielenie wsparcia podały swoje dane osobowe 

przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych 

przez PARP danych oraz uzyskania kopii tych danych; 

2) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne 

prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 

3) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie 

będą zachodziły inne przeciwskazania prawne; 
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4) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;  

5) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych 

(w tym wycofania zgody); 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

6. Osoby, o których mowa w ust. 5 mogą zrealizować żądanie realizacji swoich praw za 

pośrednictwem wniosku, który można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej PARP 

w zakładce „Ochrona danych osobowych” lub poprzez e-mail. Szczegółowe informacje na 

ten temat dostępne są na stronie internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych 

osobowych”. 


