
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „W drodze po sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z  LOOTUS Joanna Jędrzejowska na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr 

POWR.01.02.01-18-0005/21-00 z dnia 04.03.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

DLA KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU PN. „W DRODZE PO SUKCES” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że: 

• Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu 

rekrutacyjnym do projektu pn. „W drodze po sukces” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-

projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0005/21-00, 

zwanego dalej Projektem. 

- Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, 

NIP 7952073317, REGON 040038655, adres e-mail: projektyprzemysl@caritas.pl tel. 16 

6769060, jako Beneficjent Projektu pn. „W drodze po sukces”. 

Współadministrator powołał Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: adres e-mail: m.litwin@caritas.pl, tel. 512939930 

- Joanna Jędrzejowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOOTUS Joanna 

Jędrzejowska w Mielcu, ul. Warneńczyka 1/52, 39-300 Mielec, NIP: 8171948684, REGON: 

365232319, adres e-mail: lootus.jedrzejowska@wp.pl, tel.: 17 250 69 05, jako Partner 

Projektu pn. „W drodze po sukces”.  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez każdego ze współadministratorów w celu 

rekrutacji do Projektu pn. „W drodze po sukces” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-

projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez każdego ze współadministratorów na 

podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą przed rozpoczęciem uczestnictwa w Projekcie, mających na celu rekrutację do 

Projektu w charakterze uczestnika projektu, tj. weryfikacji i oceny złożonej przez Panią/Pana 

dokumentacji rekrutacyjnej,  

- art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na współadministratorach danych osobowych w związku z realizacją Projektu, w tym 

prowadzoną rekrutacją do Projektu „W drodze po sukces”, tj. w szczególności przechowywania 

dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w tym dokumentacji rekrutacyjnej oraz 

udostępniania jej podmiotom kontrolującym, 

- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – dane osobowe są niezbędne do realizacji Projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie realizacji Projektu i umową o dofinansowanie Projektu, w szczególności 

kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w tym prawidłowości wydatkowania środków 

publicznych. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja rekrutacyjna, w szczególności instytucje i podmioty uprawnione do 

przeprowadzania kontroli i audytów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, w tym Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie i w imieniu 

współadministratorów w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich jak 

hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, jak również inne podmioty 

upoważnione do otrzymania danych osobowych z mocy prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez współadministratorów przez okres 

dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie 

wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Okres ten 

zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego 

dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek 

Komisji Europejskiej, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do podjęcia 

działań mających na celu rekrutację do realizowanego przez współadministratorów Projektu 

pn. „W drodze po sukces”. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi 

dokonanie ww.  czynności. 

• Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz uzyskania ich kopii, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych 

osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od współadministratorów ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO (prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
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przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

- prawo żądania częściowego lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do 

bycia zapomnianym), jeżeli współadministratorzy nie mają już podstawy prawnej do ich 

przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania z zastrzeżeniem 

postanowień art. 17 ust. 3 RODO. 

Aby skorzystać z praw wymienionych w tiret od 1-4 powyżej, powinna/powinien Pani/Pan 

skontaktować się wykorzystując podane w niniejszej klauzuli dane kontaktowe, z punktem 

kontaktowym wskazanym w pkt. 5 poniżej lub z którymkolwiek ze współadministratorów lub  

inspektorem danych osobowych i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce 

Pani/Pan skorzystać. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

 

Postanowienia związane ze współadministrowaniem danymi osobowymi, wynikające z 

uzgodnień pomiędzy współadministratorami: 

1. Współadministratorzy będą ze sobą ściśle współpracować celem zapewnienia możliwie 

najwłaściwszej ochrony Pani/Pana praw, wynikającej z RODO i z innych właściwych 

przepisów prawa, w tym przepisów prawa krajowego dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

2. Współadministratorzy będą informować siebie nawzajem niezwłocznie o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na przetwarzanie przez nich danych osobowych, w 

szczególności zobowiązują się do poinformowania siebie nawzajem o:  

2.1. kontroli zgodności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, przeprowadzanej przez organ nadzorczy względem 

któregokolwiek ze współadministratorów;  

2.2. wydanych przez organ nadzorczy decyzjach i rozpatrywanych skargach w sprawach 

wykonywania przez współadministratorów przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

2.3. innych działaniach organów uprawnionych oraz toczących się postępowaniach wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2.4. innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

w szczególności o możliwych lub zidentyfikowanych naruszeniach;  

2.5. innych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Każdy ze współadministratorów ponosi odpowiedzialność za:  

3.1. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony Pani/Pana 

danych osobowych, w zakresie odpowiednim do celów, sposobu i zakresu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych przez danego współadministratora, zgodnie z art. 24    

RODO, w tym środków przewidzianych w art. 32 RODO oraz dokonywanie ich okresowych 

przeglądów oraz ich uaktualnianie; 

3.2. realizację wszystkich procesów i czynności związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie odpowiednim do celów, sposobu i zakresu przetwarzania 
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Pani/Pana danych osobowych przez danego współadministratora, zgodnie z zasadami 

zawartymi w art. 5 RODO; 

3.3. wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO 

wobec osób, których dane osobowe dana Strona pozyskuje, w szczególności poprzez 

poinformowanie tych osób o współadministrowaniu przekazanymi danymi osobowymi, 

wspólnych celach ich przetwarzania oraz przysługujących im prawach i punkcie 

kontaktowym umożliwiającym skuteczną realizację tych praw;  

3.4. uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz wdrożenie środków 

technicznych i organizacyjnych pozwalających na domyślną ochronę danych osobowych 

zgodnie z art. 25 RODO;  

3.5. prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO w 

odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez danego współadministratora;  

3.6. zgłaszanie drugiemu współadministratorowi każdego naruszenia w ciągu 24 godzin 

od stwierdzenia takiego naruszenia. Zgłoszenie powinno uwzględniać wszystkie 

informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Jeżeli – i w zakresie, w jakim informacji 

nie da się udzielić w tym samym czasie, można ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej 

zwłoki. 

4.   Współadministratorzy ustalają, że będą podejmowali działania wspólnie i indywidualnie – 

w każdym zaistniałym przypadku - w celu:  

4.1. zapewnienia skutecznego wykonywania przez Panią/Pana przysługujących 

Pani/Panu praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;  

4.2. zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 RODO;  

4.3. zawiadamiania Pani/Pana o naruszeniach, zgodnie z art. 34 RODO;   

4.4. przeprowadzania konsultacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem 

przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie 

powodowałoby wysokie ryzyko, zgodnie z art. 36 RODO.; 

4.5. przeprowadzania oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz dokonywania oceny skutków 

planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem 

przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO;  

przy czym działania określone w pkt. 4.1 – 4.5 powyżej podejmuje odpowiednio ten ze 

współadministratorów, który przetwarza dane osobowe, których wskazane działania 

dotyczą. Jeżeli dane osobowe, których wskazane działania dotyczą, przetwarzane są 

przez każdego ze współadministratorów, działania określone w pkt. 4.2 – 4.3 powyżej 

podejmuje ten ze współadministratorów, u którego naruszenie wystąpiło, działania 

określone w pkt. 4.1 podejmuje każdy ze współadministratorów w zakresie celu, zakresu i 

sposobu przetwarzania przez niego danych osobowych, natomiast działania określone w 

pkt. 4.4- 4.5 powyżej podejmuje Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 

5. Strony wskazują następującego reprezentanta jako punkt kontaktowy w sprawach 

związanych z prowadzoną współadministracją:  

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, adres e-mail: projektyprzemysl@caritas.pl 

6. Niezależnie od wskazania punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, 

umożliwiającego wykonywanie przez Panią/Pana przysługujących Pani/Panu praw, 
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zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO, może Pani/Pan wykonywać przysługujące Pani/Panu 

prawa wynikające z postanowień RODO wobec każdego ze współadministratorów. 

 

7. Każdy ze współadministratorów samodzielnie ponosi odpowiedzialność wobec 

Pani/Pana za przestrzeganie przepisów RODO i innych właściwych przepisów prawa 

przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. 

 

  

 

 

…………………………….…...       ……..….………………………………… 
       (Miejscowość, data)              (Podpis Kandydata/-ki na  

                                                                                   Uczestnika/-czkę projektu) 
 


