Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42, 61 -517 Poznań. Kontakt
z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: biuro@zmp.poznan.pl
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących uczestnikom projektu
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Z inspektorem możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem
e-mail: rodo@zmp.poznan.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy posługiwać się Państwa danymi osobowymi w celu realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”
(CWD) - w tym w szczególności w celu zapewnienia sprawozdawczości, potwierdzenia udzielenia wsparcia, audytu,
przeprowadzenia szkoleń, badania opinii (w tym m.in. mieszkańców, młodzieży, liderów opinii, przedsiębiorców), badania
popytu i podaży usług publicznych, konsultacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO „prawnie uzasadniony interes” jakim
jest wypełnienie obowiązków wynikających z umowy projektowej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji projektu w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr
telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia
w projekcie.
Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów dla których zostały zebrane, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu złożenia sprzeciwu.
Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Odbiorcy danych
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom
pomagającym mu realizować projekt w tym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, audytorom, oraz w razie takiej
konieczności uprawnionym organom państwowym.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych
oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych
w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Państwa danych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Źródło danych
Państwa dane kontaktowe i identyfikacyjne zostały pozyskane od Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, jednostek
samorządu terytorialnego uczestniczących w Projekcie CWD lub bezpośrednio od Państwa.

