
Klauzula informacyjna
- w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z

art. 13 RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane
dotyczą, przed zawarciem umowy

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane
dotyczą:

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1−2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z 27.04.2016  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) zwanego
dalej RODO*– informuje się, że: 

1) Administrator danych osobowych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

1) Województwo  Małopolskie  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Basztowa  22,  31-156
Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

2) Ministerstwo Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  siedzibą  w Warszawie,  PL.  Trzech
Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP 701-07-97-920, REGON: 369-267-361, 

3) Województwo Śląskie, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
NIP 954-27-70-064,  REGON: 276-254-650, 

4) Akademia Górniczo Hutnicza, z siedzibą w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, NIP: 675-00-01-923, REGON: 000-001-577, 

5) Europejskie  Centrum  Czystego  Powietrza,  fundacja  z  siedzibą  w   Krakowie,
ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, NIP 676-25-62-219, REGON: 382-647-151,
nr KRS 0000773587 

6) Gmina  Kraków,  z  siedzibą  w  Krakowie,  Pl.  Wszystkich  Świętych  3-4,  31-004
Kraków, NIP: 676-10-13-717, REGON: 351-554-353, 

7) Miasto Nowy Sącz, z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP
734-35-07-021, REGON: 491-893-167, 

8) Gmina Miasta Tarnów, z siedzibą w Tarnowie, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów,
NIP 873-10-11-086, REGON: 851-661-323, 

9) Powiat  Bocheński,  z  siedzibą   w Bochni,  ul.  Kazimierza  Wielkiego  31,  32-700
Bochnia, NIP: 868-15-99-283, REGON: 851-660-565, 

10) Powiat Brzeski, z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, NIP
869-16-52-725, REGON: 851-660-453, 

11) Powiat  Chrzanowski,  z  siedzibą  w  Chrzanowie,  ul  Partyzantów  2,  32-500
Chrzanów, NIP 628-17-15-276, REGON: 276-254-979, 

12) Powiat Dąbrowski, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,
33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-17-71-285, REGON: 851-660-418, 

13) Powiat  Gorlicki,  z  siedzibą  w  Gorlicach,  ul.  Becka  3,  38-300  Gorlice,  NIP
738-21-50-787 , REGON: 491-893-150, 



14) Powiat Krakowski, z siedzibą w Krakowie, Al.  Słowackiego 20, 30-037 Kraków,
NIP: 677-23-64-194, REGON: 351-554-413, 

15) Powiat Limanowski, z siedziba Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa,
NIP 737-22-06-836, REGON: 491-892-854, 

16) Powiat Miechowski, z siedzibą w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów,
NIP 659-15-45-868, REGON: 291-009-461, 

17) Powiat  Myślenicki,  z  siedzibą  w  Myślenicach,  ul.  Mikołaja  Reja  13,  32-400
Myślenice, NIP 681-16-92-325, REGON: 351-554-459, 

18) Powiat  Nowosądecki,  z  siedzibą  w  Nowym Sączu,  ul.  Jagiellońska  33,  33-300
Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080, REGON: 491-893-180, 

19) Powiat  Nowotarski,  z  siedzibą w Nowym Targu,  ul.  Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ, NIP 735-21-75-044, REGON: 491-893-138, 

20) Powiat  Olkuski,  z  siedzibą  w  Olkuszu,  ul.  Mickiewicza  2,  32-300,  NIP
637-20-24-678, REGON: 276-255-045

21) Powiat  Oświęcimski,  z  siedzibą  w  Oświęcimiu,  ul.  Wyspiańskiego  10,  32-600
Oświęcim, NIP 549-21-97-501, REGON 072-181-652, 

22) Powiat Proszowicki, z siedzibą w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice,
NIP: 682-14-36-782, REGON: 351-554-494, 

23) Powiat  Suski,  z  siedzibą w Suchej  Beskidzkiej,  ul  Kościelna 5B, 34-200 Sucha
Beskidzka, NIP 552-14-27-933, REGON: 072-182-870, 

24) Powiat Tarnowski, z siedzibą w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, NIP
993-06-60-913, REGON: 851-660-520, 

25) Powiat Wadowicki, z siedzibą w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice,
NIP 551-21-29-478, REGON: 072-181-681,

26) Powiat Wielicki,  z siedzibą w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-200 Wieliczka,  NIP
683-17-42-730, REGON: 351-554-531,

27) The Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg – BTU, z siedzibą
w Cottbus, Platz der Deutschen Einheit 1, 03-046 Cottbus, NIP DE290767064

28) The Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy – WI, z siedzibą
w Wuppertal, Döppersberg 19, 42-103 Wuppertal, Germany, NIP DE121091633

2) Inspektor Ochrony Danych*

Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  Starostwa  Powiatowego  w  Wieliczce  -
Bartłomiej  Czauderna  –  adres do korespondencji:  Rynek Górny 2,  32-200 Wieliczka,
email: iod@powiatwielicki.pl 

3) Cele przetwarzania danych 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
dla  celów uczestnictwa  w  warsztatach  pt. „Dekoracje  świąteczne  w duch  zero  i  less
waste”,  organizowanych  podczas  wydarzenia  „Daję  drugie  życie  odpadom”  z  okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 10 grudnia 2022 r. w godzinach 11:00-
13:00 w siedzibie  Fundacji  Aeris  Futuro,  galeria  NaCl  (I  piętro)  w Wieliczce przy  ul.
Piłsudskiego  73,  w  ramach  projektu  Zintegrowanego  LIFE-IPEKOMAŁOPOLSKA
„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa
małopolskiego”, LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005,oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celów związanych z obsługą finansowo – księgową. 

4) Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Podanie  danych  osobowych  dla  celów  zawarcia  umowy  ma  charakter  dobrowolny,
jednakże podanie ich jest konieczne do zawarcia umowy.

5) Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji 
umowy.



6) Okres przechowywania danych

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
umowy  oraz  do  celów  archiwalnych,  zgodnie  z  art.  140  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane  osobowe będą  przechowywane  do  momentu  zakończenia  realizacji  i  rozliczenia
projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa
małopolskiego”  /  LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 oraz  zakończenia
okresu trwałości  dla  projektu  i  okresu archiwizacyjnego,  w zależności  od tego,  która
z tych dat nastąpi później.

7) Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo:

− na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

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

8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  w  Polsce  jest
PrezesUrzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz
realizującym  na  zlecenie  Komisji  Europejskiej,  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  lub  Województwa  Małopolskiego  kontrole  i  audyt
w ramach projektu LIFE.

10) Informacja  dotycząca  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych
osobowych

Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym również
profilowane. 

11) Dodatkowe informacje 

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO prawo do  usunięcia  danych
osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania
danych  osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Współadministratorzy ustalili następujące zasady przetwarzania danych:

ZASADNICZA  TREŚC  UZGODNIEŃ  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  W
PROJEKCIE LIFE

1. Partnerzy oświadczają, iż są im znane obowiązki nałożone przez przepisy RODO
oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Partnerzy,  występują  jako  współadministratorzy  danych  w Projekcie.  Partnerzy
informują osoby, których dane dotyczą o współadministrowaniu oraz o zasadniczej
treści wspólnych uzgodnień określonych w niniejszej Umowie.



3. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizacja,  rozliczenie
i  monitorowanie  Projektu.  Sposoby  przetwarzania  danych  osobowych,
w  szczególności  forma  i  sposoby  przekazywania  sprawozdań  finansowych
i merytorycznych, zawarte są w Umowie o współpracy partnerskiej.

4. Partnerzy  zobowiązani  są  zapewnić  bezpieczeństwo  przetwarzania  danych
osobowych  zgodnie  z RODO  poprzez  wdrożenie  odpowiednich  środków
technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz
ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. 

5. Każdy z Partnerów:  
1) przechowuje  wszelką  dokumentację  dotyczącą  administrowania  danymi,

dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności,
2) wyznaczył swojego Inspektora Ochrony Danych,
3) przeprowadza  własną  analizę  ryzyka  przetwarzania  danych  osobowych

i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków
ochrony  danych  osobowych  odpowiadających  ustalonemu  ryzyku
naruszenia praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą,

4) jest  zobowiązany  we  własnym  zakresie  prowadzić  rejestr  czynności
przetwarzania,

5) jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających
z  art.  13  i  14  RODO  wobec  własnych  pracowników,  zleceniobiorców,
wykonawców i innych o zasadach przetwarzania danych w Projekcie.

6. Udostępnione  dane  nie  będą  przetwarzane  przez  Partnerów  w ramach
konkretnego  postępowania  zgodnie  z  prawem  Unii  Europejskiej  lub  prawem
Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Partnerzy  będą  przetwarzać  dane  osobowe  wyłącznie  w  celach  związanych
z realizacją Projektu, oraz zakresie niezbędnym do realizacji Projektu. 

8. Każdy  Partner  może  powierzyć  udostępnione  mu  dane  osobowe  innym
podmiotom,  w szczególności  podmiotom  zapewniającym  infrastrukturę
informatyczną, bez odrębnej zgody innych Partnerów, przy spełnieniu wymagań
wynikających z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych.

9. W  przypadku,  gdyby  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy,  doszło  do  zmian
wymagań  prawnych  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,
w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, każdy
Partner, w zakresie, w jakim dane przetwarza, zobowiązany jest własnym kosztem
i  staraniem  do  zapewnienia  przetwarzania  danych  osobowych,  w  tym  ich
zabezpieczenia w sposób zgodny z przepisami.

10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni pracownicy Partnera
posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

11. Partner zobowiązuje się do szczególnej ochrony udostępnionych mu danych oraz
do nieprzekazywania ich osobom niezaangażowanym w realizację Projektu.

12. Partnerzy ustalają, że: 
1) w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą,
właściwy będzie Partner, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie, 
2) w zakresie  wywiązywania  się  przez  Partnerów z obowiązków w zakresie
zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do
organu  nadzoru  oraz  wypełniania  obowiązku  informacyjnego  wobec  osób,
której  dane  dotyczą,  właściwy  będzie  Partner,  który  stwierdził  naruszenie.
Zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu oraz wobec osób, których dane
osobowych dotyczą o takim naruszeniu, będą dokonywane bez zbędnej zwłoki
nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

13. Partnerzy  są  zobowiązani  współpracować  między  sobą  w  zakresie  spełniania
obowiązków  określonych  w  art.  33-34  RODO.  W  tym  celu  każdy  Partner
zobowiązany  jest  niezwłocznie  poinformować  innych  Partnerów  o  każdym
stwierdzonym  istotnym  naruszeniu  ochrony  danych  osobowych,  podjętych  w
związku  z  naruszeniem  krokach,  treści  zgłoszenia  przekazanego  organowi
nadzorczemu w związku z naruszeniem oraz udzielić innym Partnerom wszelkich
niezbędnych informacji w tym zakresie.

14. Każdy Partner odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których
będzie  przetwarzał  powierzone  dane  osobowe  (w  tym  podmiotów
przetwarzających),  jak za działania  lub zaniechania własne.  W przypadku,  gdy
podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków



przez  podmiot  przetwarzający  spoczywa  na  Partnerze,  który  powierzył  mu
przetwarzanie. 

15. Każdy Partner odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku
z niedopełnieniem  obowiązków,  które  RODO  nakłada  bezpośrednio  na
administratora oraz szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków
bezpieczeństwa. 

16. Partner  dopuszczający  się  naruszenia  przepisów  RODO  lub  innych  przepisów
prawa  powszechnie  obowiązującego  jest  zobowiązany,  w  ramach  swojej
odpowiedzialności  za  przetwarzanie  Danych  Osobowych,  do  współpracy
z pozostałymi administratorami w razie postępowania przed organem nadzorczym
lub sporu sądowego z podmiotem danych osobowych.

17. Każdy ze Partnerów podlega środkom prawnym i sankcjom określonym w art. 77 -
79  oraz  art.  82  -  84  RODO  (odpowiedzialność  solidarna).  W  rozliczeniach
wzajemnych Partnerzy posługują się zasadą winy. Jeżeli jednak stopień winy jest
podobny,  podział  odpowiedzialności  będzie  dokonywany  w  częściach  równych
pomiędzy Partnerów, którzy odpowiadają za szkodę.

18. Każdy  Partner  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  pozostałych
Partnerów o jakimkolwiek  postępowaniu,  w szczególności  administracyjnym lub
sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją
Projektu,  o jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  niego,  a także  o  wszelkich
planowanych  lub  realizowanych  kontrolach  i inspekcjach  dotyczących
przetwarzania  u niego  tych  danych  osobowych,  w  szczególności  prowadzonych
przez  inspektorów  upoważnionych  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 

19. Partnerzy  (jako  Współbeneficjenci)  udostępniają  Województwu  Małopolskiemu
(jako Beneficjentowi Koordynującemu) dane następujących kategorii osób: 
1) osoby fizyczne zatrudnione  przez  Współbeneficjenta  w ramach Projektu  lub

wykonujący czynności dla potrzeb Projektu, a także wolontariusze pozyskani
przez Współbeneficjenta w ramach Projektu,

2) wykonawcy  będący  osobami  fizycznymi,  wykonujący  działania  na  zlecenie
Współbeneficjenta, inni niż wymienieni w pkt. 1,

3) osoby  zatrudnione  przez  wykonawców  wykonujących  działania  na  zlecenie
Współbeneficjenta,

4) uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach Projektu.
20. Beneficjent  Koordynujący  udostępnia  Współbeneficjentowi  dane  osobowe

w zakresie osób wskazanych w ust. 19 pkt. 2 – 4.
21. Partnerzy  zobowiązują  się  do  współpracy  z  zakresie  przetwarzania  danych

osobowych oraz wyjaśnianiu wątpliwości związanych z podstawami przetwarzania.
22. Partnerzy zobowiązują się do realizacji  obowiązku informacyjnego w terminach

wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób wskazanych w umowie
(podpisujących / przedstawicieli stron / osób do kontaktów / koordynatorów), w
imieniu  drugiej  strony,  występującego,  jako  administrator  danych  osobowych.
Realizacja  tego obowiązku może nastąpić  w szczególności  poprzez  przekazanie
pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim.
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