
 

 

 

 

 

 

Dotyczy projektu DORADZTWA ENERGETYCZNEGO: 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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, zwane dalej RODO) informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo 

Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-

029 Lublin, www.lubelskie.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura 

Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: rejestracji na 

szkolenie w trybie online i udziału w szkoleniu online w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE” oraz przekazania wybranych materiałów poszkoleniowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału 

w szkoleniu. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 lit e) RODO w przypadku gdy przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO liŚ) 2014-2020,  

w zakresie: 

a) rejestracji na szkolenie w trybie online oraz przekazywania wybranych materiałów poszkoleniowych, 

b) sprawozdawczości, szkolenia i działania informacyjno-promocyjne. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań w ramach projektu pn. 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” m.in. zobowiązań informacyjnych i promocyjnych, jak 
również w celu ewidencji i sprawozdawczości projektowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie z równoczesnym 
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Odbiorcami danych mogą być: 

▪ podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań 

związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji 

Pośredniczących i Wdrażających (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW), a także eksperci, 

podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje, 

▪ instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła 

wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,  

▪ podmioty świadczące usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz 

zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni. 

9. Dane osobowe nie są profilowane.  

10. Osoba powierzająca dane ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
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