Klauzula informacyjna, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego dla
Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, jest administratorem danych
osobowych przetwarzanych w Instrumencie „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze
transportu – w zakresie w jakim pełni funkcję organu wdrażającego instrument
„Łącząc Europę” w sektorze transportu oraz beneficjenta.
Cel przetwarzania danych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu
realizacji zadań przypisanych organowi wdrażającemu instrument „Łącząc Europę”
w sektorze transportu w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe
w szczególności w celach:
1) Wykonywania obowiązków organu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu
CEF w sektorze transportu w zakresie aplikowania o środki unijne, realizacji
projektów (w tym projektów pomocy technicznej), potwierdzania kwalifikowalności
wydatków, udzielania wsparcia na realizację projektów, wnioskowania o płatności do
Komisji Europejskiej, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach instrumentu CEF w sektorze
transportu,
2) Zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie ze środków instrumentu
CEF w sektorze transportu.
Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania
jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie przepisów prawa europejskiego
i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869,
z późn. zm.) oraz przepisów prawa europejskiego:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie
Rozporządzenie 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 z późn. zm.) (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego
rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE,
3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE,
a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE. L.
193 z 18.07.2018, str. 1);
4) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r.
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.
Rodzaje przetwarzanych danych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją
instrumentu „Łącząc Europę” przetwarza dane osobowe m.in.:
1) Wnioskodawców, beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy
aplikują o środki wspólnotowe i realizują projekty (w tym projekty pomocy
technicznej) w ramach instrumentu CEF w sektorze transportu,
2) Pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów
(w tym projektów pomocy technicznej) orz we wdrażanie i realizację instrumentu CEF
w sektorze transportu,
3) Osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
środków w projektach w ramach instrumentu CEF w sektorze transportu, w tym
w szczególności personel projektu, a także uczestnicy komisji przetargowych,
oferenci i wykonawcy, realizujący umowy o zamówienie publiczne,
4) Uczestników szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze
informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach
instrumentu CEF w sektorze transportu.
W zależności od roli przypisanej poszczególnym osobom w ramach obsługi środków
europejskich Minister może przetwarzać różne rodzaje danych osobowych. Do
najważniejszych rodzajów danych osobowych należą: dane identyfikacyjne,
w szczególności: imię, nazwisko, nr PESEL / NIP, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, pełniona funkcja, seria i nr dowodu osobistego, numer telefonu, email, wynagrodzenia.

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
równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się
o środki z funduszy europejskich.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku,
w którym przekazana została płatność końcowa dla projektu (zgodnie z zapisami art.
II.27.2 Grant Agreement- umowy o dofinansowanie projektu zawieranej pomiędzy
beneficjentem a Komisją Europejską/Agencją ds. Innowacyjności i Sieci INEA).
W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii
Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych są:
1) podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi
funduszy europejskich, w tym w szczególności Centrum Unijnych Projektów
Transportowych, a także beneficjenci,
2) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty,
którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszy
europejskich,
3) podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem
systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności
dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją instrumentu „Łącząc
Europę” przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra
z pytanie m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe
przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna
oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane
dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację
2) prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są
przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO,
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze
przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania
z tego prawa określa art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie
przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym
podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do
momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe,
przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – zakresie danych osobowych
administrowanych w ramach działu rozwój regionalny - ma swoją siedzibę pod
adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jest możliwy:
1) pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
2) pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl.

