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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE 
w Gminie Baranów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 4 ENERGIA 
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Lubelskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 4 

ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, (adres: Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 

441 66 00, e-mail: info@lubelskie.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z  nspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubelskie.pl. 

3. Pani / Pana będą przetwarzane w celu aplikowania o środki UE i realizacji 

Projektu "OZE w Gminie Baranów" w szczególności potwierdzania kwalifikowalności 

wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, 

kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu trwałości Projektu "OZE 

w Gminie Baranów" tj. okres 5 lat od daty dokonania ostatniej płatności przez IZ 

a następnie z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

I. W odniesieniu do zbiorów: Wnioskodawcy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Osoby 

upoważnione do reprezentowania wnioskodawców projektów RPO WL na lata 

2014-2020, Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFRR 

w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Użytkownicy serwisu internetowego 

/internetowego LSI2014; Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych 

w ramach RPO WL na lata 2014-2020, dla których administratorem danych 

jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Grottgera 4 , 20-029 Lublin; 

a. rozporządzenia nr 1303/2013; 

b. ustawy wdrożeniowej; 
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c. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

w odniesieniu do wzorów służących do przekazania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi audytowymi 

i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE, Seria L, 2014 r. , Nr 286, str.1). 

II. W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych: 

a. rozporządzenia nr 1303/2013; 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (dz. Urz. UE, Seria L., 

NR 347, str.470), 

c. ustawy wdrożeniowej; 

d. rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 

odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi , 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE, Seria L, 2014 r., Nr 286, str.1). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: Instytucja Zarządzająca IZ RPO WL, upoważniony 

personel IZ, osoby występujące po stronie Urzędu Gminy Baranów, w tym: 

pracownicy Urzędu Gminy, osoby wykonujące czynności związane z nadzorem 

inwestorskim przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego projektem oraz podmiot 

zajmujący się zarządzaniem projektem, użytkownicy Lokalnego Systemu 

Informatycznego LSI2014 i centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, 

kontrahenci Urzędu Gminy w Baranowie (wykonawcy i podwykonawcy) realizujący 

przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem, podmioty będące gwarantami 

wykonanej instalacji kolektorów słonecznych i podmioty odpowiedzialne z tytułu 

rękojmi za wady, dystrybutor sieci elektroenergetycznej do przyłączenia instalacji 

solarnych, dostawca energii elektrycznej do nieruchomości z instalacją solarną. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

o dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
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o wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 

Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


