Informacja dla osób, których dane przetwarzane są w związku z realizacją instrumentu „Łącząc
Europę” (CEF) w sektorze transportu

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, będący
podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze
transportu, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji CEF, w szczególności w celu monitorowania
prawidłowości realizacji projektów oraz potwierdzania prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach
projektów.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem
CEF. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.
1 z późn. zm.) (tzw. RODO) - na podstawie:
1. następujących przepisów prawa:


rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013
r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” , zmieniającego rozporządzenie (UE) nr
913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz.
UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.),



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);



rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 312 23.12.1995, str. 1),



ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096, z późn. zm.),



ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z
późn. zm.),



ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn.
zm.),



rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków
publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5c i 6 ustawy o
finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2165),



zarządzenia nr 70 prezesa rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie
wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki
korpusu służby cywilnej (M. P. poz. 953).

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

Odbiorcami danych osobowych są:


Centrum Unijnych Projektów Transportowych,



instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem CEF,



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

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez beneficjenta
płatności końcowej lub płatności salda. W przypadku udzielenia pomocy publicznej dla projektu CEF
dane osobowe dotyczące tego projektu przechowywane są przez okres 10 lat od dnia udzielenia
pomocy publicznej. Okres przechowywania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku,
gdy w stosunku do projektu CEF prowadzone są audyty, odwołania, spory lub dochodzenie roszczeń
– do czasu ich zakończenia.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:


prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,



prawo ich sprostowania,



prawo żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach o
których mowa w art. 17 RODO,



prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,



prawo ich przenoszenia.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej
danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony
danych osobowych.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIiR jest możliwy:


pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,



pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.

