
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Beneficjent 

(ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos z siedzibą w Tarnobrzegu) informuje, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych we wniosku o zwarcie umowy  

o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Staże zawodowe dla bezrobotnych” współfinasowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ASP PROJECT CONSULTING 

Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, 

na podstawie umowy o dofinasowanie nr RPPK.07.01.00-18-0185/20-00.\, zwanego dalej projektem 

oraz danych osobowych znajdujących się w dokumentach załączonych do ww. wniosku o zawarcie 

umowy o zorganizowanie stażu, jest Anna Pawlos prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos, ul. Dr Michała Marczak 9/54, 39-400 Tarnobrzeg, adres 

e-mail: biuro@aspproject.pl, tel.: 511 059 713 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją  projektu pn. „Staże zawodowe dla 

bezrobotnych” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 

przez ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie Fundacją Edukacji i Rozwoju 

Ekumena w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, na podstawie umowy o dofinasowanie nr 

RPPK.07.01.00-18-0185/20-00. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

w celu organizacji stażu dla uczestników projektu, mających na celu weryfikację złożonego wniosku o 

zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, a w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie 

umowy o zorganizowanie stażu i skierowaniu kandydat/ów, kandydatki/tek do odbycia stażu 

zawodowego- zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zawodowego dla uczestnika/ów projektu, 

 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze danych osobowych w związku z realizacją  projektu „Staże zawodowe dla 

bezrobotnych” tj. w szczególności przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu,  

w tym dokumentacji związanej z organizacją staży dla uczestników/czek projektu oraz udostępniania 

jej podmiotom kontrolującym. 

- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – dane osobowe są niezbędne do realizacji projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z wnioskiem  

o dofinansowanie realizacji projektu i umową o dofinansowanie projektu, w szczególności kontroli, 

prawidłowości, realizacji projektu, w tym prawidłowości wydatkowania środków publicznych, 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja związana z organizacją staży dla uczestników projektu, w szczególności instytucje i 

podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów dotyczących realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym Instytucja Pośrednicząca tj. Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz 



administratora danych osobowych w tym partner projektu Fundacja im. Józefa Becka jak również inne 

podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych z mocy prawa; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 

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 uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320, z późn. zm.) tj.: przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym 

złożono zestawienie wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu, lub przez okres 

trwałości projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”, w ramach którego została zawarta umowa, z  

zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia więcej niż jednego okresu, o którym mowa powyżej stosuje 

się odpowiednio dłuższy termin. 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do podjęcia działań mających na celu 

weryfikację wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i i skierowanie kandydata/tów do odbycia stażu 

zawodowego, zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zawodowego w ramach projektu pn. „Staże 

zawodowe dla bezrobotnych”. Brak podania przez Pana/Panią danych osobowych uniemożliwi 

dokonanie ww. czynności; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 

uzyskania ich kopii, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO (prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

- prawo żądania częściowego lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia 

zapomnianym), jeżeli administrator danych osobowych nie ma już podstawy prawnej do ich 

przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania z zastrzeżeniem postanowień art. 

17 ust. 3 RODO. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Aby skorzystać z praw wymienionych w tiret od 1-4 powyżej, powinna/powinien Pani/Pan 

skontaktować się wykorzystując podane w niniejszej klauzuli dane kontaktowe, z administratorem 

danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani/Pan skorzystać.  

                                                                                                                  

 


