
Ochrona danych osobowych  
w POPT 2014-2020 

najważniejsze zmiany  

w zw. z RODO 



Nowe przepisy 

• „RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie 
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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), 

• ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. poz. 1000). 



Poprzednie przepisy 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych(Dz. U. z 2016  r. poz. 922), 

• rozporządzenie 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. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).  



Umowa/ Porozumienie 

Umowa/ Porozumienie  o dofinansowaniu projektu ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 

 

• § 1 – wskazanie podstaw prawnych i definicji, 

• § 10 – szczegółowe kwestie ochrony danych 
osobowych i współpracy pomiędzy  
Beneficjentem a Instytucją. 



Dlaczego umowa/ porozumienie? 

Art. 29 RODO – Przetwarzanie z upoważnienia 
administratora lub podmiotu przetwarzającego.  

 
Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z 
upoważnienia administratora lub podmiotu  
przetwarzającego i mająca dostęp do  
danych osobowych przetwarzają je  
wyłącznie na polecenie administratora,  
chyba że wymaga tego prawo Unii  
lub prawo państwa członkowskiego. 

 



Dlaczego MIiR jest administratorem? 

 

 

Art. 71 ustawy wdrożeniowej – minister 
właściwy ds. rozwoju regionalnego jest 
administratorem w CST. 



Definicja danych osobowych 

Art. 4 pkt 1 RODO – dane osobowe to 
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania w sposób bezpośredni lub 
pośredni osoby fizycznej, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak: 



Definicja danych osobowych – cd. 

• imię i nazwisko,  

• numer identyfikacyjny,  

• dane o lokalizacji,  

• identyfikator internetowy lub  

• jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających: fizyczną, fizjologiczną,  
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,  
kulturową lub społeczną tożsamość  
osoby fizycznej. 

 



Podstawa prawna – RODO 

Art. 6 ust 1 RODO – aby legalnie przetwarzać 
dane osobowe musi być spełniony co najmniej 
jeden z warunków określonych w tym przepisie.  



Art. 6 ust 1 RODO 

a) zgoda;  

b) wykonanie umowy;  

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

d) ochrona żywotnych interesów osoby; 

e) wykonanie zadania realizowanego w interesie  
publicznym lub w ramach sprawowania  
władzy publicznej powierzonej administratorowi;  

f) prawnie uzasadnione interesy administratora  
– nie dot. administracji publicznej. 



Podstawa prawna – kompetencyjna 

1. Rozporządzenie ogólne – Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

2. Ustawa wdrożeniowa – z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020, 

3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 



Podstawa prawna – Rozporządzenie ogólne  

Rozporządzenie ogólne – Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. : 

• art. 54 ust. 2 – ewaluacja,  

• art. 59 ust. 1 – PT zarządzanie, monitorowanie, 
ewaluacja, informacja i komunikacja, rozpatrywanie 
skarg oraz kontrola i audyt,  

• art. 65 – kwalifikowalność,  



Podstawa prawna – Rozporządzenie ogólne  

• art. 74 ust 1, 3 i 4 – zarządzanie, kontrola i audyt, 
skargi, system informatyczny,  

• art. 122 – system kontroli i badania 
nieprawidłowości,  

• art. 125 ust. 2 lit. d, ust.  4 lit. a i ust. 5 i 6  
– system elektronicznej rejestracji  
i przechowywania danych,  
kontrola płatności za wydatki, 

• art. 140 – przechowywanie dokumentacji.  



Podstawa prawna – ustawa wdrożeniowa  

Ustawa wdrożeniowa – z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

• art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 – wskazanie jako IZ ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zadań IZ, 

• Art. 22 - 24 – kontrola i audyt, w tym badanie 
kwalifikowalność i stwierdzanie nieprawidłowości, 

• art. 26 – monitorowanie postępu rzeczowego. 



Podstawa prawna – archiwizacja 

 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) 



Prawa osób 

1) Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której 
dane dotyczą.  

2) Artykuł 16 – Prawo do sprostowania danych.  

3) Artykuł 17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”).  

4) Artykuł 18 – Prawo do ograniczenia przetwarzania.  

5) Artykuł 20 – Prawo do przenoszenia danych.  

6) Artykuł 21 – Prawo do sprzeciwu.  

7) Artykuł 77 – Prawo do wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony  
Danych Osobowych. 

 

 



Zbiory danych osobowych 
w POPT 2014-2020 

 

1) „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-
2020”, 

2) „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”  
– CST (SL 2014-PT). 



Zakres danych osobowych zbioru  
„POPT 2014-2020” 

• osoby uprawnione do podejmowania wiążących 
decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony 
wnioskodawców, dotacji obiorców i partnerów, 
którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w 
ramach POPT 2014-2020, 

• Uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, 
komitetów monitorujących, grup roboczych,  
grup sterujących, spotkań oraz  
odbiorców pomocy. 



Zakres danych osobowych zbioru  
„POPT 2014-2020” 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Stanowisko 

4. Nazwa instytucji/organizacji 

5. Numer telefonu 

6. Adres e-mail 

7. Ulica 

8. Nr budynku 

9. Nr lokalu 

10. Kod pocztowy 

11. Miejscowość 

12. Numer PESEL 

 



Zakres danych osobowych zbioru  
„CST” 

 

Dane osób uprawnionych do podejmowania wiążących 
decyzji oraz do kontaktów roboczych w imieniu 
beneficjentów. 

 



Zakres danych osobowych zbioru  
„CST” 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Stanowisko 

4. Nazwa instytucji/organizacji 

5. Numer telefonu 

6. Adres e-mail 

7. Ulica 

8. Nr budynku 

9. Nr lokalu 

10. Kod pocztowy 

11. Miejscowość 

12. Wynagrodzenie 

 



Dalsze powierzanie 

Umowa upoważnia Beneficjenta do dalszego 
powierzania przetwarzania powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 
Instytucji, innym podmiotom, w związku z realizacją 
projektu. 

 

Uwaga: umowa podpowierzenia musi  

odzwierciedlać treść § 10  

umowy/ porozumienia. 



Zakres danych – wyjaśnienia 

Kogo należy rozumieć przez "odbiorców pomocy"? 
 

Chodzi o kategorię osób korzystających z projektów 
współfinansowanych z POPT, realizowanych przez inną 
jednostkę  beneficjenta – innych niż:  
uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji,  
komitetów monitorujących, grup roboczych,  
grup sterujących, spotkań. 

 



Zakres danych – wyjaśnienia 

Czy dane adresowe to są dane służbowe czy również 
dane prywatne np. zamieszkania osób?? 
 
Wyłącznie dane służbowe – wnioskodawcą czy 
beneficjentem POPT nie są osoby fizyczne lecz 
instytucje reprezentowane przez osoby,  
które nie występują w swoim prywatnym imieniu. 



Zakres danych – wyjaśnienia 

Czy konieczne jest przetwarzanie danych dotyczących 
wynagrodzenia pracowników beneficjenta?" 
Takie informacje zostały zawarte w załączniku nr 5. 
 
Nie jest to konieczne w przypadku projektów,  
które nie obejmują finansowania wynagrodzeń.  



Zakres danych – wyjaśnienia 

Czy zasadnie w § 10 zostało użyte sformułowanie 
"zbiory danych"? RODO co do zasady odeszło od 
odwoływania się do zbiorów danych na rzecz wskazania 
określonych czynności przetwarzania.  
 
RODO odeszło od rejestracji zbiorów danych 
osobowych, jednak w dalszym ciągu posługuje  
Sformułowaniem „zbiorów danych”:   
Art. 2 ust. 1 i art. 4 pkt 6 RODO.  



Zakres danych – wyjaśnienia 

Czy przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z 
POPT w zakresie zakupu biletów lotniczych oraz usług 
hotelarskich, a także usług tłumaczeniowych należy zawrzeć 
umowę ws. przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
wymogami umowy o dofinasowanie? Czy taka umowa podlega 
kontroli przez IZ POPT? 
 
Zakres zamówienia, a tym samym zakres danych 
związanych z jego realizacją nie mieści się  
w zakresie zbiorów określonych w umowie.  
Patrz slajd: 18 i 28. 

 
 



Rejestry 

Beneficjent prowadzi: 

• rejestr podmiotów, którym powierzył przetwarzanie 
danych osobowych, 

• rejestr wszystkich kategorii czynności 
przetwarzania. 

 
Dawniej: wykaz budynków, pomieszczeń lub części 
pomieszczeń, tworzących obszar, w którym  
są przetwarzane powierzone do  
przetwarzania dane osobowe. 



Rejestr kategorii czynności przetwarzania 

 
Art. 30 ust. 3 RODO – rejestr kategorii czynności 
przetwarzania należy prowadzić w formie pisemnej,  
w tym w formie elektronicznej. 



Rejestr kategorii czynności przetwarzania 

Elementy rejestru: 

• dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego oraz 
administratora oraz IOD;  

• kategorie przetwarzań;  

• przekazania danych osobowych do państwa  
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

• ogólny opis technicznych i organizacyjnych  
środków bezpieczeństwa.  



Obowiązek informacyjny 

Beneficjent wykonuje wobec osób, których dane 
dotyczą, obowiązki informacyjne wynikających z art. 
13 i art. 14 RODO. 

 

Odpowiednik art. 23 i 24 „starej” ustawy ODO. 



Incydenty 

Art. 33 RODO 

 

Beneficjent niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi IZ POPT 
każde naruszenie ochrony danych osobowych.  



Incydenty 

Zgłoszenie powinno zawierać informacje umożliwiające 
Instytucji określenie czy naruszenie skutkuje wysokim 
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych. Jeżeli informacji nie da się udzielić  
w tym samym czasie, Beneficjent może  
je udzielać sukcesywnie  
bez zbędnej zwłoki. 



Incydenty 

Art. 33 RODO 

 
Administrator ma 72 godziny od stwierdzenia 
naruszenia na zgłoszenie PUODO – chyba że jest  
mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało 
ryzykiem naruszenia praw lub wolności  
osób fizycznych. 



Incydenty 

Beneficjent pomaga Instytucji wywiązać się z 
obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w 
szczególności udziela pomocy Instytucji przy realizacji 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby,  
której dane dotyczą, w zakresie  
wykonywania jej praw. 



Beneficjent pomaga IZ POPT 

Zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania – art 32.  
 
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 
administrator i podmiot przetwarzający wdrażają  
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,  
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa  
odpowiadający temu ryzyku. 



Beneficjent pomaga IZ POPT 

Zawiadamiać osoby – art. 34. 
 
Osoby, której dane dotyczą, należy zawiadomić o naruszeniu 
ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko 
naruszenia praw lub wolności. 



Beneficjent pomaga IZ POPT  

Oceniać skutki dla ochrony danych i konsultować z 
PUODO -art. 35 – 36. 
 
Przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje się oceny skutków 
planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych 
osobowych i prowadzić w razie konieczności uprzednie 
konsultacje z PUODO. 



Dane osobowe w POPT 

 
 
 

 

Dziękuję za uwagę 


