
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników wydarzeń PCI 

 

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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) (dalej 

„RODO”) administrator danych osobowych informuje, a osoba, której dane dotyczą potwierdza przyjęcie do wiadomości następujących 

informacji: 

 

Projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) pełni w nim funkcję brokera innowacji, 

prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do przedsiębiorstw, oraz inicjującego współpracę pomiędzy 

przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. 

 

I. Administratorem danych osobowych na etapie rejestracji w Wydarzeniu jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 

368953574. 

PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych 

osobowych. Kontakt z IOD poprzez mail: iod@pcinn.org lub kom. +48 798 870 478 

 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora PCI na etapie rejestracji to: 
a. imię i nazwisko,  
b. wizerunek 
c. email,  
d. numer telefonu, 
e. nazwa zespołu uczestnika oraz  
f. uczelnia/szkoła/profil/kierunek. 

 

Dane Uczestników zbierane są w celu (1) zapisu na Wydarzenie oraz zapewnienia jego poprawnej obsługi  – podstawa prawna art. 
6 ust. 1. lit. f), (2) informowaniu o wydarzeniach organizowanych przez PCI – podstawa prawna art. 6 ust. 1. lit. f), (3) 
publikacji wizerunku na materiałach dokumentujących wydarzenie – podstawa prawna art. 6 ust. 1. lit. f)  (4) ustalenie, 
dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami  – podstawa prawna art. 6 ust. 1. lit. f) RODO 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) organizatorowi lub organizatorom wydarzenia (np. uczelni wyższej) - dotyczy sytuacji, gdy event/wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane jest przez inny podmiot niż PCI; 

2) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie 

danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa), w zakresie w jakim ma to 

zastosowanie do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem eventu/wydarzenia przez  administratora; 

3) podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy, 

4) podmiotom nadzorującym działania PCI. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez PCI do czasu: 

1) zakończenia eventu/wydarzenia lub; 

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych powyżej. 

Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów 

prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń. 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi eventu/wydarzenia przysługują następujące prawa: 

1) dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

2) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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Osoba wypełniająca niniejszy formularz oświadcza, iż wypełniła obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 

2 RODO, wobec pozostałych członków zespołu. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwa w evencie/wydarzeniu.  

 

 

II. Administratorem danych osobowych w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020”, to jest na etapie po przeprowadzeniu rekrutacji jest Zarząd Województwa 

Podkarpackiego (dalej „Instytucja Zarządzająca” lub „IZ”), a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim 

Centrum Innowacji Sp. z o.o. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00. Jej zapisy stanowią, że: 

- Osobą wyznaczoną do kontaktu przez ADO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zbioru danych 

osobowych RPO WP 2014-2020 jest: Inspektor Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 767 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.  

- Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, jest podmiotem przetwarzającym, w/w dane na 

podstawie ww. Umowy 

- PCI, jako Podmiot Przetwarzający, zapewnienia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie Pani/Pana danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 spełniało wymogi 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 – „RODO” i 

chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych, dalej „Centralny system teleinformatyczny” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest: aplikowanie o środki unijne i 

realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, 

ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji 

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w 

ramach RPO WP 2014-2020. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zbioru danych Centralny system teleinformatyczny jest a) zarządzanie, 

kontrola, audyt, sprawozdawczość i raportowanie w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 oraz b) zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych RPO WP 2014-2020 są art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 

lit. g RODO, w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej, wynikającej z: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – „Rozporządzenie ogólne”, 

b) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 – „Ustawa wdrożeniowa”. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych Centralny system teleinformatyczny są art. 6 ust. 1 lit. c i 

e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami: 

a) rozporządzenia ogólnego; 

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 (Dz. Urz. UE.L.347.470); 

c) 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 (Dz. Urz. UE.L. 286.1);  

d)  ustawy wdrożeniowej. 

Dane osobowe z ww. zbiorów mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom 

zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu - zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą 

obowiązkami na podstawie m.in.: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

IZ nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Dane osobowe z ww. zbiorów będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania 

okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub 

od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa. 
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Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 

lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy praw Unii lub państwa członkowskiego; 

2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Programu, osobie której dane są przetwarzane 

nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Programu ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa 

w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach Programu - IZ nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


