
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNICY PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I

ŚRODOWISKO(POIiŚ) 2014-2020 .

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie
przetwarzamy  dane  osobowe, UCZESTNIKÓW  PROJEKTU  PROGRAM  OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) 2014-2020 .

KIM JESTEŚMY?

Administratorem Państwa danych(gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym),
jest  Minister  Inwestycji  i  Rozwoju  (MIR),pełniący  funkcję  Instytucji  Zarządzającej  Programem
Operacyjnym Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 (POIiŚ2014-2020),  mający swoją siedzibę
pod  adresem:  ul.  Wspólna  2/4,  00-926  Warszawa.  Następnie  Administrator  powierzył
przetwarzanie  danych  osobowych  Ministrowi  Środowiska  pełniącemu  funkcję  Instytucji
Pośredniczącej, który z kolei powierzył przetwarzanie danych osobowych Instytucji Wdrażającej
tj.  NFOŚiGW, wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania
danych  osobowych  m.in.  beneficjentom.  Na  podstawie  porozumienia  zawartego  pomiędzy
Instytucją  Pośredniczącą  i  Instytucją  Wdrażającą,  NFOŚiGW  powierzył  dalej  przetwarzanie
danych osobowych Spółce Wodociągi Kościańskie z siedzibą ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan
która jest Beneficjentem POIiŚ 2014 - 2020 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  ich  przetwarzaniem  możecie  się
Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych NFOŚiGW drogą elektroniczną pod adres
e-mail:  inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl lub  z  Inspektorem  Ochrony  Danych
Beneficjenta pod adresem e-mail: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. C rozporządzenia RODO tj.
w celu wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza 
dane osobowe m. in.:

1. pracowników  reprezentujących  lub  wykonujących  zadania  na  rzecz  podmiotów
zaangażowanych  w  obsługę  i  realizację  programu  i  projektów,  tj.  Instytucji
Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,

2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji
oraz  innych  osób  wykonujących  zadania  na  rzecz  wnioskodawców,  beneficjentów  i
partnerów,

3. uczestników  szkoleń,  konkursów,  konferencji,  komitetów  monitorujących,  grup
roboczych,  grup  sterujących  oraz  spotkań  informacyjnych  lub  promocyjnych
organizowanych w ramach programu,
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4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów
do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków
właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków
w projekcie,  w  tym  w  szczególności:  personelu  projektu,  uczestników  komisji
przetargowych,  oferentów  i  wykonawców  zamówień  publicznych,  osób  świadczących
usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego,
datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia
działalności gospodarczej, stanowisko służbowe,   PESEL / NIP / REGON, Identyfikator /
login użytkownika,

2. dane  dotyczące  stosunku  pracy,  w  szczególności:  otrzymywane  wynagrodzenie  oraz
wymiar czasu pracy, zawód lub wykształcenie, staż pracy,

3. dane  kontaktowe,  które  obejmują  w szczególności:  adres  e-mail,  nr  telefonu,  nr  fax,
adres do korespondencji,

4. dane  o  charakterze  finansowym,  w  szczególności:  nr  rachunku  bankowego,  kwotę
wynagrodzenia,

5. inne  dane,  przykładowo:  informacje  dotyczące  nieruchomości  (nr  działki,  nr  księgi
wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane  pozyskiwane  są  bezpośrednio  od  osób,  których  dane  dotyczą,  albo  od  instytucji
i podmiotów  zaangażowanych  w  realizację  programów  operacyjnych,  w  szczególności
wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie
danych  jest  dobrowolne.  Odmowa  podania  danych  jest  jednak  równoznaczna  z brakiem
możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem przepisów RODO, ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 1000 z 2018 roku) -na podstawie:
1. Przepisów prawam.in.:

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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,

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.),
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 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,

 Umowy Partnerstwa na lata2014–2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 
2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.,

 Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014–2020  (POIiŚ),  przyjętego
uchwałą  Rady  Ministrów  z  dnia  8  stycznia  2014  r.,  zatwierdzonego  decyzją  Komisji
Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014r.oraz szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ
2014–2020,

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

2. Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych
jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania. 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-
0111/16-00  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  i  zwiększenie  efektywności  systemu
wodociągowego  dla   Miasta  Kościana”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i
Środowisko  2014  –2020,  działanie2.3  „Gospodarka  wodno-ściekowa  w  aglomeracjach”,  oś
priorytetowa II„ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Dane będą przetwarzane  przez  instytucje uczestniczące  w realizacji  ww. projektu w zakresie
odpowiadającym  ich  obowiązkom,  w  szczególności  w  celu  potwierdzenia  kwalifikowalności
wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu,  sprawozdawczości  i
raportowania oraz działań informacyjno–promocyjnych Dane mogą być przetwarzane także w
celach archiwalnych i statystycznych.

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
przetwarzania  z  równoczesnym  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10
lat  od  dnia  przyznania  ostatniej  pomocy  w  ramach  PO  IiŚ  2014-2020  -  z równoczesnym
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, 
okres ten może zostać wydłużony.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
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Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 podmioty,  którym  Instytucja  Zarządzająca  PO IiŚ  2014-2020  powierzyła  wykonywanie
zadań  związanych  z  realizacją  Programu,  w  tym  w  szczególności  podmioty  pełniące
funkcje  Instytucji  Pośredniczących  i  Wdrażających,  a  także  eksperci,  podmioty
prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,  

 instytucje,  organy i  agencje Unii  Europejskiej  (UE),  a także  inne podmioty,  którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, 

 podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań
IT i  operatorzy telekomunikacyjni.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy  dane  osobowe  zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  w  szczególności  zgodnie  z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych. 

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych:

a) Reguła adekwatności 
Przetwarzamy  tylko  te  dane,  które  są  niezbędne  dla  osiągnięcia  danego  celu
przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

b) Reguła transparentności 

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument,
w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

c) Reguła prawidłowości 
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z
prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez
nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio lub pod
adresem mailowym biuro@wodociagi-koscian.pl lub pisząc na adres Wodociągi
Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.

d) Reguła integralności i poufności 
Stosujemy  niezbędne  środki  zabezpieczające  poufność  i  integralność  Twoich  danych
osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem
technologicznym.  Zabezpieczenia  obejmują  środki  fizyczne  i  technologiczne
ograniczające dostęp do Twoich danych,  jak również stosowne środki zabezpieczające
przed utratą Twoich danych.

e) Reguła rozliczalności 
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy
w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego
jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych. 

JAKIE MASZ PRAWA?
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Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili.  O  ile  nie  będziesz  tych  praw  nadużywała  (np.  nieuzasadnione  codzienne  prośby  o
udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w
realizacji. 

Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych
informacje  jakie  mamy  o  Tobie  i  przesłali  je  do  Ciebie  w  jednym  z  powszechnie
wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b) Prawo do poprawiania danych 

Jeżeli  dowiesz  się,  że  przetwarzane  przez  nas  dane  są  nieprawidłowe,  masz  prawo
poprosić  nas  o  ich  poprawienie,  a  my  będziemy  zobowiązani  to  zrobić.  W  takim
przypadku  mamy  prawo  poprosić  Ciebie  o  przedstawienie  jakiegoś  dokumentu  lub
innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w
części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu
przetwarzamy  zbyt  szeroki  katalog  Twoich  danych  osobowych,  masz  prawo  zażądać,
abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało
się  wymaganiom  nakładanym  na  nas  przez  obowiązujące  prawo,  lub  nie  będzie  to
konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d) Prawo do żądania usunięcia danych 

Prawo  to,  zwane  również  prawem  do  bycia  zapomnianym,  oznacza  Twoje  prawo do
żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji
wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli
tego  uczynić,  jeżeli  na  podstawie  przepisów  prawa  mamy  obowiązek  przetwarzania
Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W
każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie  najpełniejszym
zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza
brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza
powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym
prawem,  będą  dostępne  wyłącznie  dla  bardzo  ograniczonego  kręgu  osób  w  naszej
organizacji.

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas,
abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i
całej  współpracy  do  odrębnego  pliku,  w  celu  ich  dalszego  przekazania  do  innego
administratora danych.
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Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem
e-mail  biuro@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul.
Czempińska 2, 64-000 Kościan.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz,
będzie  budziła  Twoje  obawy,  czy  na  pewno  jest  zgodna  z  przepisami,  czy  nie  narusza
przypadkiem  Twoich praw lub  wolności.  W takim przypadku odpowiemy na Twoje  pytania  i
wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli  uznasz,  że  w  jakikolwiek  sposób  naruszyliśmy  reguły  przetwarzania  Twoich  danych
osobowych to  masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja
2018  roku  jest  to  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych).  W  ramach  wykonania  tego
uprawnienia  powinieneś  podać  pełny  opis  zaistniałej  sytuacji  oraz  wskazać  jakie  działanie
uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu
nadzoru. 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie  chcemy  Cię  poinformować,  że  masz  również  prawo  do  tzw.  sprzeciwu  wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Prawo  do  sprzeciwu  składasz  wówczas,  gdy  nie  chcesz,  abyśmy  przetwarzali  Twoje  dane
osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla
potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw,
chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. 

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres biuro@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres
ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.
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