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Białystok,  26.04.2019r.  

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załącznika 

do minimalnego zakresu umowy  

o dofinansowanie projektu ze środków EFS  

 

  

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru 

minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS  tj. Porozumienie  

w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia,  

tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.  

Główna zmiana dotyczy doprecyzowania tego, kto jest administratorem danych 

osobowych. W § 1 pkt 2 i 3  Porozumienia wprowadzony został następujący zapis: 

„(…) 2. IZ RPOWP oświadcza, że: 

1)  Administratorem danych osobowych w odniesieniu do czynności 

przetwarzania/procesów w ramach RPOWP 2014-2020 jest Województwo Podlaskie 

reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego (Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego  w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: 

kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). 

2)  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego (o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej) 

wspierającego realizację programów operacyjnych w związku  

z realizacją RPOWP 2014-2020, zwanego CST jest Minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, zwany dalej Powierzającym.  

3. IZ RPOWP na mocy Porozumienia nr RPPD/05/2015 w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach CST jest podmiotem przetwarzającym (w 

trybie art. 28 RODO), tym samym Zarząd Województwa został umocowany do dalszego 

powierzania Beneficjentom przetwarzania danych osobowych określonych w załączniku nr 

1 do Porozumienia za pośrednictwem CST, zwanych dalej danymi osobowymi. (…)” 

 

Wprowadzono również następujące zmiany w § 4 ww Porozumienia: 

- w pkt 1 doprecyzowano, iż „W celu dalszego powierzenia Beneficjent zawrze z każdym 

podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych odrębną umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym  

z postanowieniami niniejszego porozumienia.” 

- w pkt 2 doprecyzowano zapis zgodnie z którym: „Beneficjent przekazuje IZ RPOWP w 

terminie 5 dni roboczych po powierzeniu informację o dalszym powierzeniu do przetwarzania 

danych osobowych łącznie ze wskazaniem zakresu danych osobowych powierzonych do 
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przetwarzania.” 

Ponadto, zmianie uległ zapis załącznika nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia 

uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu w zakresie doprecyzowania 

dotyczącym tego, kto jest administratorem danych osobowych (zgodnie z § 1 pkt 2   

Porozumienia). 

Uzasadnienie: uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 36/488/2019 z dnia  

23 kwietnia br. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Nowy wzór Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych obowiązuje  

od 26.04.2019 roku. 
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