
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w ramach instrumentu ‘Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, mający siedzibę w Warszawie 
(00-926) przy ul. Wspólnej 2/4.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora 
danych.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 
Pani / Pan skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w MFiPR poprzez e-
mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-
926 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, z którą Pani / Pan zwraca 
się do MFiPR w związku z realizacją instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. sprawowanie powierzonej 
władzy publicznej. Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz przepisów prawa europejskiego :

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie 
(UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) 
nr 67/2010 – w odniesieniu do CEF 2014 - 2020;

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1153 z dnia 7 lipca 
2021 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia 
(UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 – w odniesieniu do CEF 2021 - 2027;

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, 
(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012;

 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu w zakresie, w jakim jest to niezbędne 
do realizacji tego celu. 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

 wykonywania obowiązków organu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu CEF w 
sektorze transportu w zakresie aplikowania o środki unijne, realizacji projektów (w tym 
projektów pomocy technicznej), potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 
wsparcia  na realizację projektów, wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej, 
ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach instrumentu CEF w sektorze transportu,
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 zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie ze środków instrumentu CEF 
w sektorze transportu.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH:

 dane identyfikacyjne, w tym: imię/imiona, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, 
adres IP, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, NIP, zawód/wykształcenie.

 dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, w tym w 
szczególności: kwota wynagrodzenia, stanowisko, wymiar czasu pracy, forma i okres 
zaangażowania w projekcie, 

 dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność 
wydatków, m.in. imiona rodziców, data urodzenia/wiek, miejsce urodzenia, seria i numer 
dowodu osobistego, doświadczenie zawodowe, numer rachunku bankowego, numer 
uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,

 dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Programu lub 
biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą lub zostały nam udostępnione przez wnioskodawców i 
beneficjentów. Ww. dane osobowe dotycząc następujących kategorii osób fizycznych: 

 osoby reprezentujące (lub pracownicy) wnioskodawców i beneficjentów, którzy wnioskują 
o wsparcie z CEF i realizują projekty w ramach CEF;

 osoby reprezentujące (lub pracownicy) podmiotów powiązanych z wnioskodawcami, 
beneficjentami (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.); 
nie związane bezpośrednio z realizacją projektów;

 osoby reprezentujące (lub pracownicy) instytucji zaangażowanych w przygotowanie 
i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację CEF;

 personel projektu i uczestnicy komisji przetargowych;
 osoby reprezentujące oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub świadczących usługi na podstawie umów 
cywilnoprawnych albo osoby reprezentujące podmioty, które wystawiły im referencje dla 
potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy;

 pracownicy oferentów, wykonawców i podwykonawców zaangażowani w przygotowanie 
oferty lub włączeni w wykonanie umowy;

 właściciele (lub ich pełnomocnicy), od których nabywane są nieruchomości na potrzeby 
realizacji projektów albo przyłączani (korzystający) z infrastruktury powstającej w wyniku 
realizacji projektów; 

 uczestnicy grup roboczych, szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń 
o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach 
CEF;

 sygnaliści i osoby trzecie, przekazujące zgłoszenia o nadużyciach lub 
nieprawidłowościach w realizacji projektów współfinansowanych w CEF za pomocą 
dedykowanych narzędzi.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi funduszy 
europejskich, w tym w szczególności Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 

 instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE 
powierzyła wykonywanie zadań związanych z obsługą funduszy europejskich,



 podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności,  w szczególności dostawcy rozwiązań IT i  
operatorzy telekomunikacyjni, 

 organy administracji publicznej, służby, sądy i prokuratora na podstawie i w granicach 
obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZCJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej innej niż Unia Europejska/Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, 
Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, w tym przez okres co najmniej 5 lat od 31 grudnia roku, w którym Komisja 
Europejska/Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) 
dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać 
dłuższy termin przeprowadzania kontroli. 

Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych na warunkach określonych w przepisach 
RODO przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),
 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie 

odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 lit. e). 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez 
Administratora danych.
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