
 
Załącznik nr 5. Klauzula Informacyjna  do Regulaminu rekrutacji 

 i udziału w projekcie pn. . „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” 

 
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych  

do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w  Długoterminow ej Opiece Domowej 
dotycz ącego Projektu pn. „Łód ź – Miasto (Tele)Opieki 

 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Łódź Miasto (Tele)Opieki”  informujemy Pana/Panią iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane 
dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

b) Minister właściwy ds.  rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w 
„Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych” z 
siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

2. Pana/ Pani  dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:  
a) Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49, 90-

608 Łódź, 
b) Beneficjentowi realizującemu Projekt  - ”HRP Care” Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19, 90-349 Łódź. 
c) Partnerom uczestniczącym w realizacji Projektu - Urzędowi Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Prezydent Miasta , Fundacji Wiosna – 
Jesień z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 15/3B, 90-711 Łódź reprezentowanym przez 
Prezesa Zarządu oraz Fenix Poland Sp. z o.o. z siedzibą  w Łodzi przy ul. Litewskiej 6, 91-481 Łódź 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu. 

3. W kwestiach związanych z bezpieczeństwem i przetwarzaniem Pana/Pani danych może się Pan/ Pani 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl 
b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym 

wspierającym realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl 
        lub na adres poczty:  rodo@hrp.com.pl 
4. Pana/ Pani  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Łódź Miasto 

(Tele)Opieki”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

5. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych jest zgodne z prawem, adekwatne do celów Projektu i 
danych na jego potrzebę przetwarzanych, jak również spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe 
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 



 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 
ustanawiające 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 

2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie 
teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

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

d) 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. 

6. Pana/ Pani  dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Pana/Pani dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrolę i audyt w ramach RPO WM. Dane osobowe będą 
przechowywane do dwóch lat od końca roku, w którym Beneficjent Projektu przesłał do Komisji 
Europejskiej ostateczne zestawienie wydatków zrealizowanych w projekcie „Łódź – Miasto (Tele)Opieki”. 

7. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Pana/ Pani  dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji. 

9. Mam świadomość prawa do:  
1) żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (przy czym sprzeciw wobec przetwarzania danych lub żą-
danie usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie) ;  
3) przenoszenia danych; 
4) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych  

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z niniejszą klauzulą  
 
………………………………………………………….. 
(data, czytelny podpis)  


