
 

  

 

 
 

Załącznik Nr 4 do Umowy w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia – powierzenie danych osobowych. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu „Nowe kwalifikacje to lepsze zatrudnienie!” nr projektu 
POWR.01.02.01-14-0075/19-00 z dnia 3 stycznia 2020r. zawartej pomiędzy Organizatorem a Instytucją 
Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w  warszawie oraz w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator, powierza Zakładowi Pracy 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu objętego wsparciem w postaci zatrudnienia 
subsydiowanego, w imieniu i na rzecz Organizatora, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dane osobowe Uczestnika Projektu mogą być przetwarzane przez Zakład Pracy wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu  

w zakresie określonym w przedmiotowej umowie. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Projektu, Zakład Pracy przestrzega zasad wskazanych 

w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 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) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

4. Zakład Pracy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników 

mających dostęp do danych osobowych Stażysty w tajemnicy. 

5. Zakład Pracy niezwłocznie informuje Organizatora o: 

 wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych Uczestnika Projektu lub o ich niewłaściwym 

użyciu; 

 wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

Uczestnika Projektu prowadzonych w szczególności przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, przez policję lub przed sądem. 

6. Zakład Pracy zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi, na każde ich żądanie, informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu, o którym mowa w niniejszym paragrafie,  

a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego jego 

pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych Uczestnika Projektu.     

 

 

 

          Uczestnik Projektu:  

 

…………………………………………………      

 

Zakład Pracy: …………………………………………                   Organizator: …………………………………….……      

 
 
 
       Ostrołęka, dnia ………………………. 


