KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKA SPOTKANIA
Zgodnie z art. 13 pkt 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 o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) z
siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków (dalej zwanym ADO).
2.
Inspektor Ochrony Danych
Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym
przez ADO wskazanym w ust. I, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP,
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
3.
Cele przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym na
platformie TEAMS - 30 listopada 2022 r. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art.6 ust.1 pkt a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.
4.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże podanie ich jest konieczne do
skutecznego przeprowadzenia procesu rejestracji.
5.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją odmowy podania danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w
spotkaniu on-line z zakresu efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach,
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” / LIFEIP 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 osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
8.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
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.

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie, ul.
Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w celu
realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości;
10.
Profilowanie
Dane osobowe 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.

