UCHWAŁA NR 2/45/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020
Na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544)
i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r.
poz. 913, 1000 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Preambuła załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” otrzymuje
brzmienie:
Działając na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, oraz w oparciu o zapisy m.in.:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia
20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 289-302 z późn. zm.) zwanego dalej
„rozporządzeniem EFRR”;
3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE
L 138 z dnia 13 maja 2014 r., s. 5-44);
4) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187/1z 26 czerwca 2014 r., s. 1-8), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;

5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r., s. 1-8), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”;
6) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie
europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74/1 z dnia 14 marca 2014 r., s.1-7);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
zwanej dalej „kodeksem cywilnym”;
9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku od towarów i usług”;
11) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zwanej dalej
„ustawą o ochronie danych osobowych”;
12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
13) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367);
14) 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 dnia 04 maja 2016 r., s.1), zwanego dalej „RODO”;
Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanej dalej „Instytucją Zarządzającą
RPO WK-P”, podjęło decyzję o dofinansowaniu Projektu:
Nr Projektu: RPKP.02.01.00-04-0001/17
Tytuł Projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region
Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Projekt będzie realizowany przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, REGON 092350613, NIP
9561969536, zwany dalej „jednostką realizującą Projekt”, reprezentowany przez: Sławomira
Kozłowskiego, Dyrektora Departamentu Cyfryzacji.
2) § 1 pkt 6) i 22) załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” otrzymują
brzmienie:
„6) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu RODO,
przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Zasad;”
„22) „przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez to rozumieć operację lub zestaw
operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań wynikających z Zasad;”

3) w § 1 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” dodaje się pkt 49) w
brzmieniu:
„49) „naruszeniu ochrony danych osobowych” – należy przez to rozumieć naruszenie
bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;”
4) uchyla się § 3 ust. 4. pkt. 4 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego”;
5) § 6 ust. 6 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” otrzymuje
brzmienie:
„6. Wypłata zaliczki na podstawie wniosku o płatność nie stanowi potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach zaliczki, gdyż potwierdzenie
kwalifikowalności wydatków w ramach zaliczki stanowi jedynie pozytywnie zweryfikowany
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosek o płatność rozliczający płatność
zaliczkową wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 7;”
6) § 8 ust. 8 pkt 1 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” otrzymuje
brzmienie:
„1) złożenie przez jednostkę realizującą Projekt do Instytucji Zarządzającej RPO
WKP prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o
płatność wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków, z
zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Zasad,
a) oznaczonymi datą kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej,
b) oznaczonymi datą kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu
lub wykonanie prac, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem,
c) w przypadku zakupu urządzeń/ sprzętu, które nie zostały zamontowane – z
oznaczonymi datą kopiami protokołów odbioru urządzeń/sprzętu, jeżeli dokumenty
odbioru wymagane są prawem, z podaniem miejsca ich składowania,
d) oznaczonymi datą kopiami wyciągów bankowych z rachunku bankowego
wskazanego przez jednostkę realizującą Projekt lub przelewów bankowych,
a w przypadku płatności gotówkowych kopiami dokumentów, potwierdzających
poniesienie wydatków w formie gotówkowej,
e) oświadczeniem ostatniego sprzedawcy środka trwałego o tym, iż dany środek
trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z dotacji krajowych w
okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez
jednostkę realizującą Projekt – w przypadku zakupu używanego środka trwałego na
potrzeby realizacji Projektu,
f) oświadczeniem ostatniego sprzedawcy nieruchomości o tym, iż dana nieruchomość
nie była współfinansowana ze środków unijnych ani z dotacji krajowych w okresie 10
lat poprzedzających datę dokonania zakupu tej nieruchomości przez jednostkę
realizującą Projekt – w przypadku zakupu nieruchomości na potrzeby realizacji
Projektu,
g) oznaczonymi datą kopiami innych dokumentów potwierdzających
uzasadniających prawidłową realizację Projektu;

i

- przy czym obowiązku przekazania dokumentów, o których mowa w lit. a-g nie
stosuje się w przypadku wniosku o płatność zaliczkową.”
7) uchyla się § 20 ust. 12 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego”;
8) § 21 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” otrzymuje brzmienie:

„Ochrona danych osobowych
§ 21
„1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powierza jednostce realizującej Projekt przetwarzanie
danych osobowych na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie:
1) w przypadku zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych – w imieniu i na rzecz administratora - ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego;
2) w przypadku zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 – w imieniu i na rzecz administratora – Województwa KujawskoPomorskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a) rozporządzenia ogólnego;
b) rozporządzenia EFS;
c) ustawy wdrożeniowej;
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych na podstawie:
a) rozporządzenia ogólnego;
b) rozporządzenia EFS;
c) ustawy wdrożeniowej;
d) rozporządzenia nr 1011/2014;
e) „Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach
centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów
operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia
14 sierpnia 2015 r, (z późn. zm.),
oraz spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 lit. c) i w art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
3. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez jednostkę realizującą Projekt wyłącznie
w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, w zakresie określonym w załączniku
nr 11 do Zasad. Jednostka realizująca Projekt nie decyduje o celach i środkach przetwarzania
powierzonych danych osobowych.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do
przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO, w ustawie o ochronie danych
osobowych oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony
danych osobowych i w Zasadach, w tym w szczególności do:

1) zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem
danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
2) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą dane osobowe;
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób upoważnionych przez
jednostkę realizującą Projekt oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 6, posiadających
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku
z wykonywaniem Uchwały;
5) prowadzenia rejestru podmiotów, o których mowa w ust. 6;
6) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa
w art. 30 ust. 2 RODO;
7) udostępniania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dokumentów, o których mowa w pkt 4-6
na każde jej żądanie;
8) wykonywania wobec osób, których dotyczą dane osobowe, obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13-14 RODO;
9) zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz informacji
o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia przez jednostkę realizującą Projekt i przez
osoby oraz podmioty przez niego upoważnione, także po ustaniu stosunku prawnego
łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z jednostką realizującą
Projekt;
10) zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania
informacji na podstawie przepisów prawa;
11) przetwarzania danych osobowych w SL2014, zapewniając środki techniczne i organizacyjne
określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014, o którym
mowa w § 20 ust. 5 Zasad.
5. Jednostka realizująca Projekt ponosi odpowiedzialność tak wobec osób trzecich, jak i wobec
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO,
ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących
ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych niezgodnie z Zasadami.
6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P umocowuje jednostkę realizującą Projekt do dalszego
powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane
z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (w przypadku zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – wyłącznie podmiotom
świadczącym usługi na rzecz jednostki realizującej Projekt w związku z realizacją Projektu),
w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie wyrazi sprzeciwu, w terminie 7 dni roboczych od
dnia wpływu informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
2) jednostka realizująca Projekt zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie
danych osobowych, pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z ust. 7.
7. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zobowiązuje jednostkę realizującą Projekt do formułowania
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, o których mowa w ust. 6,
w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu, w taki sposób, by

podmioty świadczące usługi na rzecz jednostki realizującej Projekt w ramach tych umów były
zobowiązane w szczególności do:
1) zagwarantowania wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło
prawa osób, których dotyczą dane osobowe;
2) ponoszenia odpowiedzialności, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratorów,
o których mowa w ust. 1, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy
o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
dotyczących ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
3) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30
ust. 2 RODO;
4) wykonywania wobec osób, których dotyczą dane osobowe, obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13-14 RODO;
5) umożliwienia przeprowadzenia kontrolerom Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, lub podmiotom przez nich upoważnionym
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, kontroli lub audytu
zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO,
ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego
dotyczącymi ochrony danych osobowych lub Zasadami, na warunkach wskazanych w ust.
16-18.
8. Zakres danych osobowych powierzanych przez jednostkę realizującą Projekt podmiotom,
o których mowa w ust. 6, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo
indywidualnie dostosowany przez jednostkę realizującą Projekt.
9. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, umocowuje jednostkę realizującą Projekt do wydawania
i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 4 pkt 3), imiennych upoważnień do przetwarzania
danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). Upoważnienia przechowuje jednostka
realizująca Projekt w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są przechowywane
dokumenty związane z Projektem. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz
wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio
w załączniku nr 12 i 13 do Zasad. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dopuszcza stosowanie przez
jednostkę realizującą Projekt innych wzorów niż określone odpowiednio w ww. załącznikach, o ile
zawierają one wszystkie elementy w nich wskazane.
10. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak
niż do dnia, o którym mowa w § 15 ust. 1 Zasad. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku
prawnego łączącego jednostkę realizującą Projekt z osobą wskazaną w ust. 4 pkt 3). Jednostka
realizująca Projekt jest zobowiązana do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby legitymującej się
imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialnej za nadzór nad
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 15 ust. 1 Zasad.
11. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P umocowuje jednostkę realizującą Projekt do dalszego
umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 7, do wydawania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). W takim wypadku stosuje się
odpowiednie postanowienia dotyczące jednostki realizującej Projekt w tym zakresie. Upoważnienia

do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), wydaje Instytucja
Zarządzająca RPO WK-P na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e).
12. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P umocowuje jednostkę realizującą Projekt do określenia
wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 6, przy zastrzeżeniu, że
będą one zawierać wszystkie elementy wskazane w załącznikach nr 12 i 13 do Zasad.
13. Jednostka realizująca Projekt niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po
stwierdzeniu naruszenia – informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o każdym
przypadku naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie
Uchwały. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz
informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych. Jeżeli jednostka realizująca Projekt nie będzie mogła udzielić
informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, w tym samym czasie, może ich udzielać
sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
14. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 13, powoduje wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, jednostka realizująca Projekt, na polecenie Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu te osoby.
15. Jednostka realizująca Projekt bez zbędnej zwłoki informuje Instytucję Zarządzającą RPO WK-P
o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ
nadzorczy, Policję lub sąd.
16. Jednostka realizująca Projekt umożliwi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub innym
upoważnionym podmiotom (w tym ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub
podmiotowi przez niego upoważnionemu), w miejscach, w których są przetwarzane powierzone
dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych
z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami powszechnie obowiązującego prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Zasadami. Pisemne zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia audytu lub kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu
co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia audytu lub kontroli.
17. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P lub inne upoważnione
podmioty (w tym ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego
upoważniony) wiadomości o rażącym naruszeniu przez jednostkę realizującą Projekt obowiązków
wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów powszechnie
obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych lub z Zasad, jednostka realizująca
Projekt umożliwi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub innym upoważnionym podmiotom (w tym
ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu)
dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 16.
18. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i inne upoważnione podmioty, mają
w szczególności prawo:
1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych
do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych
czynności kontrolnych, w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO,

ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami powszechnie obowiązującego prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Zasadami;
2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do
przetwarzania danych osobowych.
Powyższe uprawnienia kontrolerów nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających
z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
19. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się zastosować zalecenia, dotyczące poprawy jakości
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
sporządzone w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO
WK-P lub inne podmioty upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów (w tym
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony).
20. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do informowania Instytucji Zarządzającej RPO
WK-P o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania
danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których
mowa w ust. 19.
21. Jednostka realizująca Projekt, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości
pomaga Instytucji Zarządzającej RPO WK-P poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
22. Jednostka realizująca Projekt, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej
informacje, pomaga Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wywiązać się z obowiązków określonych
w art. 32–36 RODO.”
9) w § 25 załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” dodaje się pkt 11) –
13) w brzmieniu:
„11) Załącznik nr 11 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
12) Załącznik nr 12 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
13) Załącznik nr 13 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.”
10) do załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego w dodaje się następujące
załączniki:
„1) Załącznik nr 11 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad;
2) Załącznik nr 12 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zasad;
3) Załącznik nr 13 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad.”
11) załącznik nr 1 do załącznika do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego”, otrzymuje
brzmienie w zakresie sekcji „A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania
wniosku/umowy o dofinansowanie projektu” oraz „A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu
w sprawach projektu”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

