
Klauzula dla osób przystępujących do projektów dofinansowanych 

ze środków europejskich  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa 

dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 

2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka RECOMP Bujakowski, Majewski s.c.  

z siedzibą przy ul. Grabowskiej 26A, 62-570 Rychwał. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  

z administratorem pod adresem: blazej@recomp.pl.  

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących 

celach: 

a) Wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku  

z włączeniem uczestnika do projektu oraz realizacją projektu wraz z realizacją wszystkich 

zadań spoczywających na administratorze jako beneficjencie projektu dofinansowanego 

ze środków europejskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

(w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) wynikających  

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 1304/2013, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku  

z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz szeregiem innych 

przepisów regulujących powstanie zobowiązań podatkowych. 

c) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów spółki i dbania  

o dobre imię 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem obowiązku prawnego w związku z 

włączeniem uczestnika do projektu i realizacją projektu- 10 pełnych lat od momentu jego 

zakończenia,  

mailto:blazej@recomp.pl


b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 10 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do 

czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

b) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora, 

c) podmioty świadczące usługi księgowe świadczące usługi na rzecz administratora, 

d) podmioty świadczące usługi prawne na rzecz administratora, 

e) podmioty współpracujące z administratorem w zakresie realizacji projektu w tym doradcy 

zawodowi, psycholodzy, pozostali wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi na rzecz 

administratora w celu realizacji projektu, 

f) instytucje publiczne, które będą uprawnione do odbioru danych osobowych na mocy przepisów 

prawa w tym Instytucja Zarządzająca projektem dofinansowaniem ze środków europejskich. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

PRAWO SPRZECIWU 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych 

celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji projektu 

dofinansowanego ze środków europejskich, o włączenie do którego ubiega się potencjalny uczestnik 

tego projektu. 
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