
Regulamin serwisu elearningowego projektu Nawigator 
  

§ 1 Definicje 
  
• Portal – serwis internetowy należący do Administratora zawierający zbiór stron internetowych 
w ramach którego Administrator świadczy e–usługi  
• Administrator portalu: Katarzyna Podraza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie, woj. 
Podkarpackie, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, ul. Piłsudskiego 40/12, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 
8132456304, REGON: 180165299, telefon kontaktowy: 17 857 71 00, e-mail: pap@pap.rzeszow.pl 
(Usługodawca), działająca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu w ramach 
zawiązanego Konsorcjum firm, prowadzącego Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (PROWES), ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, telefon kontaktowy: 16 642 77 22, 
biuro@prowes.com.pl 
• E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany polegająca na 
wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach 
telekomunikacyjnych, zindywidualizowana (świadczona na indywidualne zlecenie Użytkownika) 
i realizowana bez jednoczesnej obecności obu stron w jednej lokalizacji za pośrednictwem serwisu 
internetowego  
• Użytkownik (Usługobiorca) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną a także 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają 
podmiotowość prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a 
także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 
korzystającą z portalu i usług oferowanych w ramach serwisu elearning.pap.rzeszow.pl  
• Administrator danych osobowych - należy przez to rozumieć: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 37-
700 Przemyśl, ul. Kapitulna 1, NIP: 7952073317, telefon kontaktowy: 16 676 90 60, e-mail: 
przemysl@caritas.pl, który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług 
świadczonych drogą elektroniczną. 
• Formularz rejestracyjny - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę w 
procedurze rejestracyjnej Użytkownika (Usługobiorcy) umożliwiający przekazanie Usługodawcy 
danych niezbędnych do dokonania rejestracji. 
• Wpisy – wszelkie treści znajdujące się na portalu  
• Projekt Nawigator – Projekt „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii 
społecznej” realizowany przez PROWES, prowadzony w ramach zawiązanego Konsorcjum firm przez 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, 
NIP: 7952073317, oraz Katarzynę Podrazę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie,  
ul. Al. Piłsudskiego 40/12, 35-001 Rzeszów, NIP: 8132456304, finansowany ze środków EFS w 
ramach Działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie. 
 
  

§ 2. Postanowienia ogólne 
  
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu 
2. Korzystając z Portalu, Użytkownik w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z jego treścią 
a także akceptuje wszystkie jego postanowienia. 
3. Ewentualne odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają 
pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
4.  Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu stanowią przedmiot 
autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Administratorowi lub osobom trzecim i 
podlegają ochronie prawnej.  
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi 
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności 
intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści 
o charakterze bezprawnym. 
  

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=-8HFW6zlI8GMkgWQsbGgCQ&q=pap+rzesz%C3%B3w&oq=pap+rzesz%C3%B3w&gs_l=psy-ab.3...340.2476.0.2621.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.rsrQqrpOpyM
mailto:biuro@prowes.com.pl
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=ieTGW8SmFdKZkwWBmKqoDw&q=caritas+archidiecezji+przemyskiej&oq=caritas+archidiecezji+przemyskiej&gs_l=psy-ab.3...509.7474.0.7795.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.x6XdLF6UUZQ
mailto:przemysl@caritas.pl


§ 3. Zawartość portalu. Świadczenie usług 
  
1. W zakresie w jakim do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja Administrator umożliwia 
Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych treści umożliwiających zapoznanie się z nimi obejmujących: 
- opis funkcjonalności i korzyści jakie przynosi Użytkownikowi portal  
- wejście na portale reklamodawców i afiliantów poprzez kliknięcie w ich banery reklamowe  
- zapoznanie się z regulaminem korzystania z portalu  
2. Administrator zapewnia także Użytkownikowi po uprzednim dokonaniu rejestracji możliwość 
bezpłatnego korzystania z treści e-learningowych.  
3. Korzystanie przez Użytkownika z treści zamieszczonych na Portalu oraz oferowanych usług 
wymaga n/w wymagań technicznych: 
- komputer wraz z dostępem do sieci Internet, 
- oprogramowanie do przeglądania stron internetowych 
4. Możliwe jest korzystanie z portalu za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartphone. 
 
  
§4. Rejestracja, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, rozwiązanie umowy 
  
1. Rejestracja jest dobrowolna i polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod 
adresem http://projekt-nawigator.pl/e-learning/ 
2. W procesie rejestracji Użytkownika wymagane jest podanie danych określonych w formularzu 
rejestracyjnym. 
3. Rejestracja w Portalu jest darmowa. W procesie rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się 
z treścią regulaminu i akceptuje go.  
4. Użytkownik wpisując informacje w trakcie procesu rejestracji gwarantuje, że podane przez niego 
dane są prawdziwe. 
5. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z  Rozporządzeniem 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). 
6.Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 2 – 4 jest przeprowadzenie 
przez Użytkownika procesu rejestracji w portalu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz 
zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest 
dobrowolne. 
7. Z chwilą rejestracji i zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy 
o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 
8. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
9. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej 
Administratora: biuro@prowes.com.pl żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne 
usunięcie swojego konta. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie Administratorowi, jego 
konto zostanie osunięte w ciągu 48 godzin . 
10. Rozwiązanie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcia konta Użytkownika. 
11. O usunięciu konta Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mail. 
12. Zarejestrowanie się Użytkownika na Portalu tworzy konto Użytkownika, do którego ma on dostęp 
za pomocą uzyskanego loginu i hasła po zatwierdzeniu przez Administratora. 
 
  

§ 5. Zasady korzystania z E-usługi 
  
1. Z aplikacji Użytkownik będzie mógł korzystać w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie 
za pośrednictwem zestawu komputerowego/laptopa, pod warunkiem posiadania dostępu do sprawnie 
działającego, publicznego połączenia internetowego, bez względu na rodzaj zainstalowanej 
przeglądarki internetowej.  
2. Materiał stanie się dostępny dla Użytkownika po potwierdzeniu przez Administratora uczestnictwa w 
projekcie Nawigator, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą specjalnego komunikatu 
wysłanego drogą e-mail. 
3. Komunikat przesłany Użytkownikowi będzie zawierał login i hasło. 
4. E-usługa staje się dostępna dla Użytkownika w momencie otrzymania przez niego wiadomości e-
mail z nazwą użytkownika i hasłem. 
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§ 6. Dostęp do informacji i materiałów w ramach e-usług 
  
1. Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji i materiałów w ramach oferowanych e-usług przez okres 
uczestnictwa w projekcie Nawigator. 
2. Po upływie wym. terminu Użytkownik zachowuje hasło i login, lecz dostęp do informacji w ramach 
e-usług przestanie być aktywny. 
  
    

§ 7. Reklamacja 
  
1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu w tym w zakresie oferowanych 
usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi. 
2. Reklamacje można składać w szczególności poprzez adres umieszczony na stronie kontaktowej. 
3. Zalecanym jest, aby reklamacja zawierała co najmniej imię, nazwisko, adres do doręczeń lub inną 
preferowaną formę kontaktu (np.adres e-mail), opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania 
wraz z uzasadnieniem, podpis osoby składającej reklamację. 
4. Wszelkie zgłoszone przez Użytkownika reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.  
5. Jeżeli Administrator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w ww. terminie, uważa się, że uznał 
reklamację. 
6. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym 
nośniku. 
 
 

§ 8. Ochrona danych osobowych  
   

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO” 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Nawigator - kompleksowy program wspierania 
rozwoju ekonomii społecznej” Użytkownik przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w ramach zbioru: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-
2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z 
siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w ramach zbioru: Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, jest 
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4. 

3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP WUP” – w zakresie 
zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych - 
Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: iod@wup-rzeszow.pl. 

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 
pn. „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” w szczególności, 
w odniesieniu do: 
1) zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i realizacji 

projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia 
uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego 
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 
wsparcie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”; 

2) zbioru danych CST, w zakresie: 

mailto:iod@wup-rzeszow.pl


a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji 
programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy 
polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie:  
1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w 

związku z przepisami:  
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 
1460, z późn. zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”. 

2) zbioru danych CST jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku  
z przepisami: 
a) Rozporządzenia ogólnego; 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE.L.347.470); 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1); 

d) ustawy wdrożeniowej.  
6. IP WUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych:  

1) Kraj,  
2) Rodzaj uczestnika,  
3) Nazwa instytucji,  
4) Imię,  
5) Nazwisko,  
6) PESEL,  
7) NIP,  
8) Płeć,  
9) Wiek w chwili przystępowania do projektu,  
10) Wykształcenie,  
11)  Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj,  

Województwo, Powiat, Gmina,  
12) Nr telefonu,  
13) Nr faksu,  
14) Adres e-mail,  
15) Adres strony www, 
16) Data rozpoczęcia udziału w projekcie,  
17) Data zakończenia udziału w projekcie,  
18) Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 
19) Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze 

wsparcia,   
20) Wykonywany zawód,  
21) Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia),  
22) Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie,  



23) Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką  
uczestnictwa,  

24) Rodzaj przyznanego wsparcia,  
25) Data rozpoczęcia udziału we wsparciu,  
26) Data zakończenia udziału we wsparciu,  
27) Data założenia działalności gospodarczej,  
28) Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej,  
29) PKD założonej działalności gospodarczej,  
30) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego  

pochodzenia, 
31) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
32) Osoba z niepełnosprawnościami, 
33) Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,  
34) W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,  
35) Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 

na utrzymaniu,  
36) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej); 
37) Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi  

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/zatwierdzonym do 
realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu,  

38) Kwota wynagrodzenia,  
39) Numer rachunku bankowego, 
40) Dane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników rezultatu 

długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 powierzyła 
w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO WP 2014-2020:   

1) IP WUP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. Adama 
Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów; 

2) Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w formie, o której mowa w 
art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane z przygotowaniem i 
wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020 
- Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 
Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 858 14 90: 

- z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych 
osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

8. IP WUP, na podstawie udzielonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP upoważnienia do 
dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej 
realizacji Projektu, powierzyła jego Beneficjentowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 
1, 37-700 Przemyśl, tel. 16 676 60 90 z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w 
ramach ww. zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 
dane osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych. 

9. Beneficjent, na mocy udzielonego przez IP WUP upoważnienia do dalszego powierzania 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji Projektu, 
powierzyła ich przetwarzanie: 

1) w ramach zbioru RPO WP 2014-2020 - Partnerom Projektu Podkarpacka Akademia 
Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, Al. Piłsudskiego 40/12, 35-001 Rzeszów, tel. 
17 857 71 00 oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta: BD CENTER 
Spółka z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, tel. 17 741 11 84, Katarzyna Lenik, 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 83/26, 38-400 Krosno, Fundacja Centrum Poradnictwa 
Prawnego „PRAWNIKON”, 35-205, ul. Warszawska 5/7, tel. 733 660 566, Spółdzielnia 
Socjalna „Dobrydzień”, Duńkowice 76, 37-550 Radymno, tel. 739 411 391, CERNO 
Consulting Michał Karlikowski, 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 14/3, tel. 
513 121 292, MOKA Monika Karlikowska, 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 14/3, 
tel. 693 733 104, Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o., 00-020 Warszawa, ul. 



Chmielna 2 lok. 31, tel. 22 299 58 30, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. 
Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 24 04 i inne podmioty świadczące usługi na 
rzecz Beneficjenta związane z realizacją niniejszego Projektu. 

2) w ramach zbioru CST - podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta: BD 
CENTER Spółka z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, tel. 17 741 11 84, 
Katarzyna Lenik, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 83/26, 38-400 Krosno, Fundacja Centrum 
Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON”, 35-205, ul. Warszawska 5/7, tel. 733 660 566, 
Spółdzielnia Socjalna „Dobrydzień”, Duńkowice 76, 37-550 Radymno, tel. 739 411 391, 
CERNO Consulting Michał Karlikowski, 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 14/3, 
tel. 513 121 292, MOKA Monika Karlikowska, 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 
14/3, tel. 693 733 104, Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o., 00-020 Warszawa, ul. 
Chmielna 2 lok. 31, tel. 22 299 58 30, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. 
Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 24 04 i inne podmioty świadczące usługi na 
rzecz Beneficjenta związane z realizacją niniejszego Projektu zastrzeżeniem zapewnienia 
wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych osobowych 
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą oraz 
każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych, przy jednoczesnym braku możliwości ich dalszego powierzenia. 

10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w Lokalnym Systemie Informatycznym (IP 
WUP), przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. IP WUP powierzyła 
przetwarzanie danych osobowych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) Wykonawcy 
– podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne 
LSI WUP, pod warunkiem, że System ten będzie zapewniać adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 
32 RODO oraz zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków, by przetwarzanie spełniało 
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca – podmiot, o którym 
mowa wyżej, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi 
na rzecz Wykonawcy – z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. 

11. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom.  

12. Dane  Użytkownika mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, 
ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, 
ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: 
Rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

13. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

14. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od 
dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 
1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia 
zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile 
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia 
obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa. 

15. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której 
dane dotyczą. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania  
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na 
podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych 
osobowych niezbędnych, w szczególności do: 
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego; 
2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych  

w ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia  
albo przenoszenia tych danych. Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących jej 
uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania. 

tel:222995830
tel:222995830


16. Dane osobowe Użytkownika nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

17. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

18. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 
Projektu. 

19. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Użytkownik udostępni dane dot. statusu 
na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji. 

20. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie Użytkownik udostępni dane dot. statusu 
na rynku pracy. 

 
§ 9. Odpowiedzialność Administratora (Usługodawcy) 

  
1.  Administrator portalu dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawności działania 

Portalu 
2.  Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu 

spowodowanych konieczności jego konserwacji 
3.  Wszelkie informacje oraz materiały zamieszczone i dostępne w ramach oferowanych na portalu 

usług mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny . Mają na celu jedynie udostępnienie 
informacji, oraz poszerzenie wiedzy Użytkownika Portalu. 

 
  

§10. Postanowienia końcowe 
  
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2.  Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie. 
3.  Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu.  
4.  Korzystanie przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z 

wyrażeniem jego akceptacji. 
5.  Z uwagi na brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 

do niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów ww. ustawy, z wyjątkiem art. 7a. 
6.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji. 


