
 
 

Załącznik Nr 6 –  Informacje i pouczenia RODO 

 
 

Przyjmuję do wiadomości, że:   

a) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 

71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl. 

b) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: iod@ue.wroc.pl 

c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”. 

d) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania 

umowy z Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi danych, oraz w celu realizacji projektu pn. UIP - Przebudowa i 

wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcie kreowania i 

rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach 

związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych. 

e) Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji 

związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

f) Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 

Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów 

zawartych z Administratorem danych. 

g) Dane osobowe mogą zostać również powierzone Ministrowi właściwemu ds. rozwoju 

regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014 - 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie podmiotom wymienionym w tym punkcie oraz Administratorowi kontrole i audyt w 

ramach RPO WD 2014 – 2020. 

h) Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich 

danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

i) Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

j) Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

k) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu 



 
 

Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

 

 

 

..........................................................   ....................................................................... 

(miejscowość, data)           (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)  

 


