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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, 
przekazanych w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług 
transportowych door-to-door   w  projekcie pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego” na potrzeby 
przystąpienia do ww. projektu i jego realizacji. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zwane 

dalej „RODO”, Powiat Lęborski reprezentowany przez Starostę Lęborskiego z siedzibą w Lęborku, ul. 

Czołgistów 5, 84-300 Lębork informuje, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku realizacją usługi door-

to-door jest Starostwo Powiatowe w Lęborku reprezentowane przez Starostę Lęborskiego z siedzibą 

w Lęborku, 84-300, ul. Czołgistów 5. 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Starostwie Powiatowym  

w Lęborku sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski email: 

iodo@starostwolebork.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 

2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

 Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: 

kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 
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4. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Systemie Obsługi Grantów (SOG), w tym 

danych osobowych Użytkowników jest  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) – al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. 

5. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej 

umowy o dofinansowanie projektu, Powiatowi Lęborskiemu z siedzibą w Lęborku, ul. Czołgistów 

5, 84-300 Lębork.  

6. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

7. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, konsekwencje niepodania 

danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

8.  Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji 

projektu, w zakresie: imię i nazwisko odbiorcy usługi, adres, telefon, adres poczty elektronicznej, 

wiek, wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi 

(np. niepełnosprawność lub inne), stopień i rodzaj niepełnosprawności, rodzaj schorzenia, cel 

podróży i przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-zawodowej/usług 

aktywnej integracji, w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja 

społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door  

z terenu powiatu lęborskiego”. Projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego dla 

jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego 

transportu door-to-door oraz dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

 i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem.  
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10. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa 

 w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego  

z przepisów prawa.  

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres 

przechowywania danych). 

12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  a także wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

 z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. 

13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 

Pani/ Panu również prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego zajmującego  się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

14. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

i nie będą profilowane.  

15.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego o lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 …………………………………                         ..……………………..

 miejscowość, data                                    podpis 

   

 


