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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Umowa o dofinansowanie projektu – wydatki rzeczywiste 

§ 1 ust. 12 
„ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 

§ 1 ust. 12 14) „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) 
Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 13 
„ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1431, z późn.zm.); 

§ 1 ust. 13 
„ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431, z późn.zm.); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 25 
„personelu Projektu” – oznacza to osoby 
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy, 
osoby zatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) 
oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

§ 1 ust. 25 
„personelu Projektu” – oznacza to osoby 
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy i 
wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.); 
personelem projektu jest również osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą będąca 
beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w 
rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 
października 1998r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 300, z późn. zm.); 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

§ 1 ust. 27 
„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO 
WO 2014-2020”, 

b) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 1 ust. 27 
„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO 
WO 2014-2020”, 

b) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 31 
„Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 marca 2015 r. (z późn. zm.). 

§ 1 ust. 31 
„Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
19 grudnia 2017 r. 

Aktualizacja zapisów 

§ 10 ust. 4 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej 
transzy dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji 
Zarządzającej prawidłowego wniosku o płatność 
(tzw. wniosku o zaliczkę) i jego zatwierdzenie przez 
Instytucję Zarządzającą, 

2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta 
zabezpieczenia, o którym mowa w § 15,  

3) dostępność środków europejskich w limicie 

§ 10 ust. 4 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej 
transzy dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji 
Zarządzającej prawidłowego wniosku o płatność 
(tzw. wniosku o zaliczkę) i jego zatwierdzenie przez 
Instytucję Zarządzającą, 

2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta 
zabezpieczenia, o którym mowa w § 15,  

3) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

4) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

Regionalnej, 

4) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 10 ust. 5 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i 
kolejnych transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie 
przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w 
którym wykazano wydatki kwalifikowalne w  
wysokości co najmniej 70 % łącznej kwoty transz 
dofinansowania otrzymanych na dzień zatwierdzenia 
wniosku lub odsyłania wniosku do poprawy; w 
przypadku odsyłania wniosku do poprawy wydatki w 
ww.  wysokości  nie wymagają składania przez 
Beneficjenta dalszych wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za 
poprzedni okres rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których 
mowa  w  § 29 ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

5) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 10 ust. 5 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i 
kolejnych transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie 
przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w 
którym wykazano wydatki kwalifikowalne w  
wysokości co najmniej 70 % łącznej kwoty transz 
dofinansowania otrzymanych na dzień zatwierdzenia 
wniosku lub odsyłania wniosku do poprawy; w 
przypadku odsyłania wniosku do poprawy wydatki w 
ww.  wysokości  nie wymagają składania przez 
Beneficjenta dalszych wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za 
poprzedni okres rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których 
mowa  w  § 29 ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 

5) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

§ 23 ust. 4 
Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15, dokonuje 
korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7) ustawy 
wdrożeniowej oraz rozporządzeniem, wydanym na 
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. 
Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej 
kwocie unijnej, jak i krajowej  dofinansowania. 

§ 23 ust. 4 
Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15, dokonuje 
korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7) ustawy 
wdrożeniowej oraz rozporządzeniem, wydanym na 
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. 
Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej 
kwocie współfinansowania UE. 

Aktualizacja zapisów 

§ 24 
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 
r. z późn. aneksami oraz w związku z art. 28 RODO, 
Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu 
własnym oraz w imieniu i na rzecz Powierzającego, 
na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 

§ 24 
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 
r. z późn. aneksami oraz w związku z art. 28 RODO, 
Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu 
własnym oraz w imieniu i na rzecz Powierzającego, 
na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF: 

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) Rozporządzenie 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  z  20.12.2013,  str.  
470),  zwanego  dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 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 z 

oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF: 

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) Rozporządzenie 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  z  20.12.2013,  str.  
470),  zwanego  dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 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 z 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

30.9.2014, str. 1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO.  

4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 
wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
RODO, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z 
umową. 

6. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów, w 
szczególności potwierdzania kwalifikowalności 
wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 

30.9.2014, str. 1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO.  

4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z zapisami Umowy 
albo udokumentowanym poleceniem Instytucji 
Pośredniczącej lub Powierzającego przekazywanym 
elektronicznie lub pisemnie. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 
wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
RODO, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z 



Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,                                                         
w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII. 

Marzec 2020 r.  

7 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII 

Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych, w ramach Programu w zakresie 
określonym w załączniku nr 8 do Umowy.  

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO 
oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

8. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

9. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 
powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania 
ich w Lokalnym Systemie Informatycznym SYZYF RPO 
WO 2014-2020 i w SL2014.  

10. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 
kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 RODO. 

11. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane z 
udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 
szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z 

umową. 

7. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
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 ramach Programu w zakresie 
określonym w załączniku nr 8 do Umowy.  

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO 
oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 
powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania 
ich w Lokalnym Systemie Informatycznym SYZYF RPO 
WO 2014-2020 i w SL2014.  

11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 
kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 RODO. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

audytem, kontrolą, monitoringiem i 
sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, 
pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do 
Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że 
Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu 
powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu.  

12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i  
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz 
zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 11, że 
podmiot świadczący usługi na jego rzecz  ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 

12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane z 
udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 
szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z 
audytem, kontrolą, monitoringiem i 
sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, 
pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do 
Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że 
Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu 
powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu.  

13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i  
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz 
zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO, 
żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 



Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,                                                         
w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII. 

Marzec 2020 r.  

9 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII 

Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

wobec administratora, za szkody powstałe w związku 
z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony 
danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 11 prowadziły 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

15. Zakres danych osobowych powierzanych 
przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w 
ust. 11, powinien być adekwatny do celu 
powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres 
nie może być szerszy niż zakres określony w 
załączniku nr 8.   

16. Beneficjent przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 
osobowych i prywatności , wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że 
podmiot świadczący usługi na jego rzecz  ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 
wobec administratora, za szkody powstałe w 
związku z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

15. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 12 prowadziły 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

16. Zakres danych osobowych powierzanych 
przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w 
ust. 12, powinien być adekwatny do celu 
powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres 
nie może być szerszy niż zakres określony w 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014.  

17. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo  przetwarzanych danych 
osobowych,  które  uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w 
art. 32  RODO.  

18. Do przetwarzania danych osobowych mogą 
być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa 
w ust. 11, posiadające imienne upoważnienie  do 
przetwarzania danych osobowych.  

19. Instytucja  Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby 
upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do  zachowania w 
tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 
stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z 
Beneficjentem. 

20. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 

załączniku nr 8 do Umowy.   

17. Beneficjent przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 
osobowych i prywatności , wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 
art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014.  

18. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo  przetwarzanych danych 
osobowych,  które  uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w 
art. 32  RODO.  

19. Do przetwarzania danych osobowych mogą 
być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa 
w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie  do 
przetwarzania danych osobowych.  

20. Instytucja  Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby 
upoważnione przez niego oraz przez podmioty, o 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 18, imiennych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia 
przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzór odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy. 
Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych  w tych załącznikach. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wydaje 
wyłącznie Powierzający.  

21. Imienne upoważnienia, o których mowa w 
ust. 20 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 20 ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną 
w ust. 18. Beneficjent winien posiadać przynajmniej 
jedną osobę legitymującą się imiennym 
upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 

których mowa w ust. 12 do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do  zachowania w 
tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 
stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z 
Beneficjentem i z wyżej wymienionymi podmiotami. 

21. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia 
przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzór odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy. 
Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych  w tych załącznikach. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wydaje 
wyłącznie Powierzający.  

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w 
ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
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zmiany 

jej archiwizowania. 

22. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku wykonywaniem Umowy.  

23. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których 
mowa w ust. 11, do wydawania oraz odwoływania 
osobom, o których mowa w ust. 18, upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie 
Powierzający. 

24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 11.  

25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 
art. 14 RODO. 

jednak niż do dnia, o którym mowa w § 20 ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną 
w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej 
jedną osobę legitymującą się imiennym 
upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
jej archiwizowania. 

23. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku wykonywaniem Umowy.  

24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których 
mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania 
osobom, o których mowa w ust. 19, upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie 
Powierzający. 

25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

26. W celu zrealizowania, wobec uczestnika 
Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 
do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w 
swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są 
zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. 
Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga 
aneksowania umowy. 

27. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania 
Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o 
których mowa w ust. 11, za każdym razem, gdy takie 
powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz 
podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę 
podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 

28. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta 
z podmiotami, o których mowa w ust. 11, by 
podmioty te były zobowiązane do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i  art. 14 
RODO.  

29. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 12. 
Instytucja Zarządzająca zaleca stosowanie wzoru 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzoru odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, które zostały 
określone odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do 
Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza 
stosowanie innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych w tych załącznikach. 

26. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 
art. 14 RODO. 

27. W celu zrealizowania, wobec uczestnika 
Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 
do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w 
swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są 
zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. 
Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga 
aneksowania umowy. 

28. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania 



Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,                                                         
w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII. 

Marzec 2020 r.  

14 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII 

Zapis w 
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Treść przed zmianą 
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Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.  

30. Beneficjent niezwłocznie informuje 
Instytucję Zarządzającą o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 
oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 32;  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;  

3) wynikach kontroli prowadzonych przez 
podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych zaleceń, o których 
mowa w ust. 41.  

31. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 
Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na 
każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia, przez niego i osoby przez 

Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o 
których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie 
powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz 
podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę 
podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 

29. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta 
z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by 
podmioty te były zobowiązane do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i  art. 14 
RODO.  

30. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do 
nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.  

31. Beneficjent niezwłocznie informuje 
Instytucję Zarządzającą o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 
oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 33;  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem 
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niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych.  

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde 
naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 
ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje 
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w 
art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie 
bez zbędnej zwłoki. 

33. W przypadku wystąpienia naruszenia 
ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na 
wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z 
zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki 
zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 
Zarządzająca o to wystąpi. 

34. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO. 

w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;  

3) wynikach kontroli prowadzonych przez 
podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych zaleceń, o których 
mowa w ust. 45; 

4) sytuacji, gdy jego zdaniem wydane mu 
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych 
przepisów o ochronie danych osobowych.  

32. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 
Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na 
każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia, przez niego i osoby przez 
niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych.  

33. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde 
naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
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35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

36. Beneficjent umożliwi Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez 
nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 
Umową. Zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub 
audytu. 

37. W przypadku powzięcia przez Instytucję 
Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o 
rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków 
wynikających z RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu 
lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o 
którym mowa w ust. 36.  

powinno oprócz elementów określonych w art. 33 
ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje 
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w 
art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie 
bez zbędnej zwłoki. 

34. W przypadku wystąpienia naruszenia 
ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na 
wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z 
zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki 
zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 
Zarządzająca o to wystąpi. 

35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO. 

36. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

37. Beneficjent umożliwi Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez 
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38. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo:  

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 
powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 
w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela 
Beneficjenta oraz pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

3) wglądu do wszelkich dokumentów i 
wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania 
ich kopii;  

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych.   

39. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 

nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 
Umową. Zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub 
audytu. 

38. Po odstąpieniu od finansowania lub 
wygaśnięciu Umowy Beneficjent zaprzestanie 
przetwarzania danych osobowych i zwróci je albo 
usunie lub dokona ich anonimizacji, w taki sposób, 
aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie oraz 
usunie wszelkie istniejące nośniki i ich kopie lub 
zanonimizuje znajdujące się na nich dane, chyba że 
prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. Na żądanie Instytucji Zarządzającej lub 
Powierzającego Beneficjent przekaże protokół 
usunięcia lub anonimizacji danych osobowych. 

39. Podmioty, o których mowa w ust. 12 
powinny spełniać te same gwarancje i obowiązki, 
jakie zostały nałożone w niniejszej Umowie na 
Beneficjenta. 

40. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność 
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Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 38, nie 
wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 

40. Beneficjent może zostać poddany kontroli 
lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w 
miejscach, w których są one przetwarzane przez 
instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 
podstawie odrębnych przepisów. 

41. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 
zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzone w wyniku kontroli  przeprowadzonych 
przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub 
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez 
inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów.  

42. Instytucja Zarządzająca w imieniu 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
zastosowania odpowiednio ustępów 36-41 w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego 
rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 

wobec Instytucji Zarządzającej i Powierzającego za 
niewywiązywanie się z obowiązków spoczywających 
na Podmiotach, o których mowa w ust. 12 
wynikających z niniejszej Umowy. 

41. W przypadku powzięcia przez Instytucję 
Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o 
rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków 
wynikających z RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu 
lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o 
którym mowa w ust. 37.  

42. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo:  

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 
powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 
w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

ust. 11. 

43. Postanowienia ust. 1-42 stosuje się 
odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym w 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

osobowych oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela 
Beneficjenta oraz pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

3) wglądu do wszelkich dokumentów i 
wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania 
ich kopii;  

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych.   

43. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 42, nie 
wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 

44. Beneficjent może zostać poddany kontroli 
lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w 
miejscach, w których są one przetwarzane przez 
instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

podstawie odrębnych przepisów. 

45. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 
zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzone w wyniku kontroli  przeprowadzonych 
przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub 
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez 
inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów.  

46. Instytucja Zarządzająca w imieniu 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
zastosowania odpowiednio ustępów 37-45 w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego 
rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 
ust. 12. 

47. Postanowienia ust. 1-46 stosuje się 
odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym w 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

§ 32 
1. Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania właściwych terytorialnie Ośrodków 
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 

§ 32 
1. Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania właściwych terytorialnie Ośrodków 
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Rodzinie o realizowanych projektach. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 
pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w 
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do 
projektów, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach 
działań towarzyszących w PO PŻ. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do zlecania 
zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, dokonywania zamówień z 
wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z 
ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986, z późn. zm.), 
dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii 
społecznej w przypadku zakupów nieobjętych 
ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

Rodzinie o realizowanych projektach. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 
pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w 
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do 
projektów, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach 
działań towarzyszących w PO PŻ. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do zlecania 
zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, dokonywania zamówień z 
wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z 
ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) i 
zasadą konkurencyjności, o której mowa  w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania 
zamówień w pierwszej kolejności u podmiotów 
ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 

5. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, do zachowania trwałości po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy 
w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia 
dziennego. Instytucja Zarządzająca weryfikuje 
spełnienie powyższego warunku po upływie realizacji 
projektu. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości  miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 

której mowa  w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

5. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, do zachowania trwałości po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy 
w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia 
dziennego. Instytucja Zarządzająca weryfikuje 
spełnienie powyższego warunku po upływie realizacji 
projektu. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości  miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Decyzja o dofinansowaniu projektu – wydatki rzeczywiste 

§ 1 ust. 12 
„ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

§ 1 ust. 12 
„ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 13 
„ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018r. 
poz.1431); 

§ 1 ust. 13 
„ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 
2018r. poz.1431 z późn. zm.); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 20 
„ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 2077); 

§ 1 ust. 20 
„ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 869 z późn. zm.); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 25 
„personelu Projektu” – oznacza to osoby 
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy, 
osoby samozatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) 
oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 25 
„personelu Projektu” – oznacza to osoby 
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy i 
wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.); 
personelem projektu jest również osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą będąca 
beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w 
rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 
października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 300, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 27 
„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO 
WO 2014-2020”, 

b) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 1 ust. 27 
„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO 
WO 2014-2020”, 

b) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 31 
„Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 marca 2015 r. (z późn. zm.); 

§ 1 ust. 31 
„Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
19 grudnia 2017 r. ; 

Aktualizacja zapisów 

§ 10 ust. 4 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej 
transzy dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji 
Zarządzającej prawidłowego wniosku  

o płatność (tzw. wniosku o zaliczkę) i jego 
zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą, 

§ 10 ust. 4 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej 
transzy dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji 
Zarządzającej prawidłowego wniosku  

o płatność (tzw. wniosku o zaliczkę) i jego 
zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą, 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

2) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Inwestycji  

i Rozwoju, 

3) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

2) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 

3) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 10 ust. 5 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i 
kolejnych transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie 
przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w 
którym wykazano wydatki kwalifikowalne w  
wysokości co najmniej 70 % łącznej kwoty transz 
dofinansowania otrzymanych na dzień zatwierdzenia 
wniosku lub odsyłania wniosku do poprawy; w 
przypadku odsyłania wniosku do poprawy wydatki w 
ww.  wysokości  nie wymagają składania przez 
Beneficjenta dalszych wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za 
poprzedni okres rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których 
mowa  w  § 28 ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

5) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 10 ust. 5 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i 
kolejnych transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie 
przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w 
którym wykazano wydatki kwalifikowalne w  
wysokości co najmniej 70 % łącznej kwoty transz 
dofinansowania otrzymanych na dzień zatwierdzenia 
wniosku lub odsyłania wniosku do poprawy; w 
przypadku odsyłania wniosku do poprawy wydatki w 
ww.  wysokości  nie wymagają składania przez 
Beneficjenta dalszych wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za 
poprzedni okres rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których 
mowa  w  § 28 ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 

5) dostępność środków dotacji celowej na 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 22 ust. 4 
Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15, dokonuje 
korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7) ustawy 
wdrożeniowej oraz rozporządzeniem, wydanym na 
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. 
Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej 
kwocie unijnej, jak i krajowej  dofinansowania. 

§ 22 ust. 4 
Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15, dokonuje 
korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7) ustawy 
wdrożeniowej oraz rozporządzeniem, wydanym na 
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. 
Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej 
kwocie współfinansowania UE. 

Aktualizacja zapisów 

§ 23 
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 
r. z późn. aneksami oraz w związku z art. 28 RODO, 
Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu 
własnym oraz w imieniu i na rzecz Powierzającego, 

§ 23 
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 
r. z późn. aneksami oraz w związku z art. 28 RODO, 
Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu 
własnym oraz w imieniu i na rzecz Powierzającego, 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 
oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF: 

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) Rozporządzenie 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  z  20.12.2013,  str.  
470),  zwanego  dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych 

na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 
oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF: 

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) Rozporządzenie 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  z  20.12.2013,  str.  
470),  zwanego  dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między Beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.9.2014, str. 1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO. 

4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 
wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
RODO, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z 
umową. 

6. Powierzone dane osobowe mogą być 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między Beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.9.2014, str. 1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO. 

4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z zapisami Decyzji 
albo udokumentowanym poleceniem Instytucji 
Pośredniczącej lub Powierzającego przekazywanym 
elektronicznie lub pisemnie. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 
wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
RODO, przepisów prawa powszechnie 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
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 ramach Programu w zakresie określonym w 
załączniku nr 8 do Decyzji. 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO 
oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

8. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

9. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 
powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania 
ich w Lokalnym Systemie Informatycznym SYZYF RPO 
WO 2014-2020 i w SL2014. 

10. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 
kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 RODO. 

11. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 

obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z 
Decyzją. 

7. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
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 ramach Programu w zakresie 
określonym w załączniku nr 8 do Decyzji. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO 
oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 
powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania 
ich w Lokalnym Systemie Informatycznym SYZYF RPO 
WO 2014-2020 i w SL2014. 

11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane  

z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 
szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z 
audytem, kontrolą, monitoringiem i 
sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, 
pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do 
Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że 
Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu 
powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. 

12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i  
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz 
zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 RODO. 

12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane z 
udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 
szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z 
audytem, kontrolą, monitoringiem i 
sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, 
pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do 
Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że 
Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu 
powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. 

13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i  
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz 
zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 11, że 
podmiot świadczący usługi na jego rzecz  ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 
wobec administratora, za szkody powstałe w związku 
z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony 
danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 11 prowadziły 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

15. Zakres danych osobowych powierzanych 
przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w 
ust. 11, powinien być adekwatny do celu 
powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres 
nie może być szerszy niż zakres określony w 
załączniku nr 8. 

ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO, 
żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że 
podmiot świadczący usługi na jego rzecz  ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 
wobec administratora, za szkody powstałe w 
związku z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

15. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 12 prowadziły 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

16. Zakres danych osobowych powierzanych 
przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w 
ust. 12, powinien być adekwatny do celu 
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16. Beneficjent przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 
osobowych i prywatności , wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 
art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014. 

17. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo  przetwarzanych danych 
osobowych,  które uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w 
art. 32  RODO. 

18. Do przetwarzania danych osobowych mogą 
być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa 
w ust. 11, posiadające imienne upoważnienie  do 
przetwarzania danych osobowych. 

19. Instytucja  Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby 
upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do  zachowania w 
tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 

powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres 
nie może być szerszy niż zakres określony w 
załączniku nr 8 do Decyzji. 

17. Beneficjent przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 
osobowych i prywatności , wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 
art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014. 

18. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo  przetwarzanych danych 
osobowych,  które uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w 
art. 32  RODO. 

19. Do przetwarzania danych osobowych mogą 
być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa 
w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie  do 
przetwarzania danych osobowych. 
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stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z 
Beneficjentem. 

20. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia przechowuje 
Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych oraz wzór 
odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych zostały określone odpowiednio w 
załączniku nr 9 i 10 do Decyzji. Instytucja 
Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Decyzji, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych w tych załącznikach. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wydaje 
wyłącznie Powierzający. 

21. Imienne upoważnienia, o których mowa w 
ust. 20 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 20 ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną 
w ust. 18. Beneficjent winien posiadać przynajmniej 
jedną osobę legitymującą się imiennym 

20. Instytucja  Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby 
upoważnione przez niego oraz przez podmioty, o 
których mowa w ust. 12  do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do  zachowania w 
tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 
stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z 
Beneficjentem i z wyżej wymienionymi podmiotami. 

21. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia 
przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzór odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Decyzji. 
Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Decyzji, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych w tych załącznikach. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wydaje 
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upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
jej archiwizowania. 

22. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku wykonywaniem Umowy. 

23. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których 
mowa w ust. 11, do wydawania oraz odwoływania 
osobom, o których mowa w ust. 18, upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie 
Powierzający.  

24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 11. 

25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do 

wyłącznie Powierzający. 

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w 
ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 19 ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną 
w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej 
jedną osobę legitymującą się imiennym 
upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
jej archiwizowania. 

23. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku wykonywaniem Decyzji. 

24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których 
mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania 
osobom, o których mowa w ust. 19, upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie 
Powierzający.  



Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,                                                         
w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII. 

Marzec 2020 r.  

35 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII 

Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 
art. 14 RODO. 

26. W celu zrealizowania, wobec uczestnika 
Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 
do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w 
swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są 
zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. 
Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga 
aneksowania umowy. 

27. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania 
Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o 
których mowa w ust. 11, za każdym razem, gdy takie 
powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz 
podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę 
podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 

28. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta 
z podmiotami o których mowa w ust. 11, by 
podmioty te były zobowiązane do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 

25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 12. 
Instytucja Zarządzająca zaleca stosowanie wzoru 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzoru odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, które zostały 
określone odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do 
Decyzji. Instytucja Zarządzająca dopuszcza 
stosowanie innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Decyzji, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych w tych załącznikach. 

26. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 
art. 14 RODO. 

27. W celu zrealizowania, wobec uczestnika 
Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 
do Decyzji. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w 
swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są 
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RODO. 

29. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do 
nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

30. Beneficjent niezwłocznie informuje 
Instytucję Zarządzającą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 
oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 32; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez 
podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych zaleceń, o których 
mowa w ust. 41. 

31. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 
Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na 

zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. 
Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga zmiany 
Decyzji. 

28. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania 
Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o 
których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie 
powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz 
podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę 
podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 

29. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta 
z podmiotami o których mowa w ust. 12, by 
podmioty te były zobowiązane do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 
RODO. 

30. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do 
nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

31. Beneficjent niezwłocznie informuje 
Instytucję Zarządzającą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia przez niego i osoby przez 
niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde 
naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 
ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje 
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w 
art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie 
bez zbędnej zwłoki. 

33. W przypadku wystąpienia naruszenia 
ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na 
wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z 
zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki 
zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 

oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 33; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez 
podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych zaleceń, o których 
mowa w ust. 45; 

4) sytuacji, gdy jego zdaniem wydane mu 
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

32. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 
Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na 
każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia przez niego i osoby przez 
niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych. 
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Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Zarządzająca o to wystąpi. 

34. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO. 

35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

36. Beneficjent umożliwi Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez 
nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 
Umową. Zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub 
audytu. 

37. W przypadku powzięcia przez Instytucję 
Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o 
rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków 
wynikających z RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 

33. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde 
naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 
ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje 
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w 
art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie 
bez zbędnej zwłoki. 

34. W przypadku wystąpienia naruszenia 
ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na 
wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z 
zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki 
zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 
Zarządzająca o to wystąpi. 

35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO. 

36. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
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Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu 
lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o 
którym mowa w ust. 36. 

38. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 
powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 
w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela 
Beneficjenta oraz pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i 
wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania 

określonych w rozdziale III RODO. 

37. Beneficjent umożliwi Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez 
nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 
Decyzją. Zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub 
audytu. 

38. Po odstąpieniu od finansowania lub 
wygaśnięciu Decyzji Beneficjent zaprzestanie 
przetwarzania danych osobowych i zwróci je albo 
usunie lub dokona ich anonimizacji, w taki sposób, 
aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie oraz 
usunie wszelkie istniejące nośniki i ich kopie lub 
zanonimizuje znajdujące się na nich dane, chyba że 
prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. Na żądanie Instytucji Zarządzającej lub 
Powierzającego Beneficjent przekaże protokół 
usunięcia lub anonimizacji danych osobowych. 

39. Podmioty, o których mowa w ust. 12 
powinny spełniać te same gwarancje i obowiązki, 
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ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych. 

39. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 38, nie 
wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 

40. Beneficjent może zostać poddany kontroli 
lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w 
miejscach, w których są one przetwarzane przez 
instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 
podstawie odrębnych przepisów. 

41. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 
zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzone w wyniku kontroli  przeprowadzonych 
przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub 
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez 
inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów. 

42. Instytucja Zarządzająca w imieniu 

jakie zostały nałożone w niniejszej Decyzji na 
Beneficjenta. 

40. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Instytucji Zarządzającej i Powierzającego za 
niewywiązywanie się z obowiązków spoczywających 
na Podmiotach, o których mowa w ust. 12 
wynikających z niniejszej Decyzji. 

41. W przypadku powzięcia przez Instytucję 
Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o 
rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków 
wynikających z RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z Decyzji, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu 
lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o 
którym mowa w ust. 37. 

42. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 
powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 
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Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
zastosowania odpowiednio ustępów 36-41 w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego 
rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 
ust. 11. 

43. Postanowienia ust. 1-42 stosuje się 
odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym w 
postanowieniami niniejszego paragrafu . 

w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz Decyzją; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela 
Beneficjenta oraz pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i 
wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania 
ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych. 

43. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 42, nie 
wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 

44. Beneficjent może zostać poddany kontroli 
lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w 
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Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

miejscach, w których są one przetwarzane przez 
instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 
podstawie odrębnych przepisów. 

45. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 
zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzone w wyniku kontroli  przeprowadzonych 
przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub 
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez 
inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów. 

46. Instytucja Zarządzająca w imieniu 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
zastosowania odpowiednio ustępów 37-45 w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego 
rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 
ust. 12. 

47. Postanowienia ust. 1-46 stosuje się 
odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym w 
postanowieniami niniejszego paragrafu . 

§ 31 
1. Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania właściwych terytorialnie Ośrodków 

§ 31 
1. Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania właściwych terytorialnie Ośrodków 

Aktualizacja zapisów 
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Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie o realizowanych projektach. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 
pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w 
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do 
projektów, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach 
działań towarzyszących w PO PŻ. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do zlecania 
zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, dokonywania zamówień z 
wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z 
ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, z późn. zm.), 
dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii 
społecznej w przypadku zakupów nieobjętych 
ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie o realizowanych projektach. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 
pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w 
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do 
projektów, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach 
działań towarzyszących w PO PŻ. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do zlecania 
zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, dokonywania zamówień z 
wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z 
ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843, z późn. zm.) i 
zasadą konkurencyjności, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania 
zamówień w pierwszej kolejności u podmiotów 
ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004r. – Prawo 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 

5. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, do zachowania trwałości po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy 
w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia 
dziennego. Instytucja Zarządzająca weryfikuje 
spełnienie powyższego warunku po upływie realizacji 
projektu. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości  miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 

zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o 
której mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

5.  Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, do zachowania trwałości po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy 
w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia 
dziennego. Instytucja Zarządzająca weryfikuje 
spełnienie powyższego warunku po upływie realizacji 
projektu. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości  miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

Umowa o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe 

§ 1 ust. 12 
„ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 12 
„ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 13 
„ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1431 z późn. zm.); 

§ 1 ust. 13 
„ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431 z późn. zm.); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 20 
„ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 869); 

§ 1 ust. 20 
„ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 869 z późn. zm.); 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 25 
„personelu Projektu” – oznacza to osoby 
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy, 
osoby samozatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm) 
oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

§ 1 ust. 25 
„personelu Projektu” – oznacza to osoby 
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy i 
wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.); 
personelem projektu jest również osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą będąca 
beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w 
rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 
października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 300, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 27 
„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO 
WO 2014-2020”, 

b) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 1 ust. 27 
„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla 
zbioru „UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO 
WO 2014-2020”, 

b) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Aktualizacja zapisów 

§ 1 ust. 31 
„Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 marca 2015 r. (z późn. zm.); 

§ 1 ust. 31 
„Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
19 grudnia 2017  r.; 

Aktualizacja zapisów 

§ 9 ust. 4 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej 
transzy dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji 
Zarządzającej prawidłowego wniosku o płatność 
(tzw. wniosku o zaliczkę) i jego zatwierdzenie przez 
Instytucję Zarządzającą, 

2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta 

§ 9 ust. 4 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej 
transzy dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji 
Zarządzającej prawidłowego wniosku o płatność 
(tzw. wniosku o zaliczkę) i jego zatwierdzenie przez 
Instytucję Zarządzającą, 

2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 14,  

3) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

4) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 14,  

3) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 

4) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 9 ust. 5 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i 
kolejnych transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie 
przez Instytucję Zarządzającą wniosku  

o płatność, w którym wykazano wydatki 
kwalifikowalne w  wysokości co najmniej 70 % 
łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych 
na dzień zatwierdzenia wniosku lub odsyłania 
wniosku do poprawy; w przypadku odsyłania 
wniosku do poprawy wydatki w ww.  wysokości nie 
wymagają składania przez Beneficjenta dalszych 
wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za 
poprzedni okres rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których 
mowa  w  § 27 ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

§ 9 ust. 5 
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i 
kolejnych transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie 
przez Instytucję Zarządzającą wniosku  

o płatność, w którym wykazano wydatki 
kwalifikowalne w  wysokości co najmniej 70 % 
łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych 
na dzień zatwierdzenia wniosku lub odsyłania 
wniosku do poprawy; w przypadku odsyłania 
wniosku do poprawy wydatki w ww.  wysokości nie 
wymagają składania przez Beneficjenta dalszych 
wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za 
poprzedni okres rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których 
mowa  w  § 27 ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

5) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

Regionalnej, 

5) dostępność środków dotacji celowej na 
rachunku Instytucji Zarządzającej. 

§ 22 
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 
r. z późn. aneksami oraz w związku z art. 28 RODO, 
Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu 
własnym oraz w imieniu i na rzecz Powierzającego, 
na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 
oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF: 

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) Rozporządzenie 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  

§ 22 
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Zarządem 
Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 
r. z późn. aneksami oraz w związku z art. 28 RODO, 
Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu 
własnym oraz w imieniu i na rzecz Powierzającego, 
na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 
oraz do zbioru UMWO-DPO-SYZYF: 

a) rozporządzenia ogólnego;  

b) Rozporządzenie 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  

Aktualizacja zapisów 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

1081/2006  (Dz.  Urz.  UE  L  347  z  20.12.2013,  str.  
470),  zwanego  dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 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 z 
30.9.2014, str. 1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

1081/2006  (Dz.  Urz.  UE  L  347  z  20.12.2013,  str.  
470),  zwanego  dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 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 z 
30.9.2014, str. 1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
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bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO.  

4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 
wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
RODO, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z 
umową. 

6. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
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 ramach Programu w zakresie 
określonym w załączniku nr 8 do Umowy.  

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 RODO.  

4. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z zapisami Umowy 
albo udokumentowanym poleceniem Instytucji 
Pośredniczącej lub Powierzającego przekazywanym 
elektronicznie lub pisemnie. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 
wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
RODO, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z 
umową. 

7. Powierzone dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów, w 
szczególności potwierdzania kwalifikowalności 
wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 
Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
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oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

8. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

9. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 
powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania 
ich w Lokalnym Systemie Informatycznym SYZYF RPO 
WO 2014-2020 i w SL2014.  

10. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 
kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 RODO. 

11. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane z 
udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 
szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z 
audytem, kontrolą, monitoringiem i 
sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, 
pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do 

promocyjnych, w ramach Programu w zakresie 
określonym w załączniku nr 7 do Umowy.  

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych 
Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO 
oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach 
przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 
powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania 
ich w Lokalnym Systemie Informatycznym SYZYF RPO 
WO 2014-2020 i w SL2014.  

11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 
kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w 
art. 30 ust. 2 RODO. 

12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane z 
udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 
szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z 
audytem, kontrolą, monitoringiem i 
sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
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Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że 
Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu 
powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu.  

12. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i  
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz 
zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 11, że 
podmiot świadczący usługi na jego rzecz  ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 
wobec administratora, za szkody powstałe w związku 
z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony 
danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, 
pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do 
Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że 
Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu 
powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu.  

13. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i  
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz 
zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO, 
żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
wskazania w umowie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że 
podmiot świadczący usługi na jego rzecz  ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 
wobec administratora, za szkody powstałe w 
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14. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 11 prowadziły 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

15. Zakres danych osobowych powierzanych 
przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w 
ust. 11, powinien być adekwatny do celu 
powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres 
nie może być szerszy niż zakres określony w 
załączniku nr 8. 

16. Beneficjent przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 
osobowych i prywatności , wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 
art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014.  

17. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki 

związku z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

15. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 12 prowadziły 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

16. Zakres danych osobowych powierzanych 
przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w 
ust. 12, powinien być adekwatny do celu 
powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres 
nie może być szerszy niż zakres określony w 
załączniku nr 7. 

17. Beneficjent przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 
osobowych i prywatności , wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 
art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie 
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techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo  przetwarzanych danych 
osobowych,  które  uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w 
art. 32  RODO.  

18. Do przetwarzania danych osobowych mogą 
być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa 
w ust. 11, posiadające imienne upoważnienie  do 
przetwarzania danych osobowych.  

19. Instytucja  Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby 
upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do  zachowania w 
tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 
stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z 
Beneficjentem. 

20. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 18, imiennych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia 
przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzór odwołania upoważnienia do 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
SL2014.  

18. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych Beneficjent zobowiązany jest 
przygotować dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i 
bezpieczeństwo  przetwarzanych danych 
osobowych,  które  uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w 
art. 32  RODO.  

19. Do przetwarzania danych osobowych mogą 
być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa 
w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie  do 
przetwarzania danych osobowych.  

20. Instytucja  Zarządzająca w imieniu własnym i 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby 
upoważnione przez niego oraz przez podmioty, o 
których mowa w ust. 12 do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do  zachowania w 
tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 
stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z 
Beneficjentem i z wyżej wymienionymi podmiotami. 

21. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i 
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Zapis w 
Umowie 
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Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

przetwarzania danych osobowych zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy. 
Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do Umowy, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych w tych załącznikach. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wydaje 
wyłącznie Powierzający.  

21. Imienne upoważnienia, o których mowa w 
ust. 20 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 20 ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną 
w ust. 18. Beneficjent winien posiadać przynajmniej 
jedną osobę legitymującą się imiennym 
upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
jej archiwizowania. 

22. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku wykonywaniem Umowy.  

23. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których 
mowa w ust. 11, do wydawania oraz odwoływania 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 
wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia 
przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzór odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy. 
Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych  w tych załącznikach. 
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wydaje 
wyłącznie Powierzający.  

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w 
ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 
jednak niż do dnia, o którym mowa w § 19 ust. 1. 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną 
w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej 
jedną osobę legitymującą się imiennym 
upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 
zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
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osobom, o których mowa w ust. 18, upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie 
Powierzający. 

24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 11.  

25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 
art. 14 RODO. 

26. W celu zrealizowania, wobec uczestnika 
Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 
do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w 
swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są 
zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. 
Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga 

jej archiwizowania. 

23. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 
upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku wykonywaniem Umowy.  

24. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których 
mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania 
osobom, o których mowa w ust. 19, upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie 
Powierzający. 

25. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 12. 
Instytucja Zarządzająca zaleca stosowanie wzoru 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzoru odwołania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, które zostały 
określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do 
Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza 
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aneksowania umowy. 

27. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania 
Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o 
których mowa w ust. 11, za każdym razem, gdy takie 
powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz 
podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę 
podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 

28. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta 
z podmiotami, o których mowa w ust. 11, by 
podmioty te były zobowiązane do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i  art. 14 
RODO.  

29. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do 
nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.  

30. Beneficjent niezwłocznie informuje 
Instytucję Zarządzającą o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 
oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

stosowanie innych wzorów niż określone 
odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy, o ile 
zawierają one wszystkie elementy wskazane we 
wzorach określonych w tych załącznikach. 

26. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 
art. 14 RODO. 

27. W celu zrealizowania, wobec uczestnika 
Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 
do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w 
swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są 
zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. 
Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga 
aneksowania umowy. 

28. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania 
Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o 
których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie 
powierzenie przetwarzania danych osobowych 
nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz 
podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę 
podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 

29. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i 
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z zastrzeżeniem ust. 32;  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;  

3) wynikach kontroli prowadzonych przez 
podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych zaleceń, o których 
mowa w ust. 41.  

31. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 
Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na 
każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia, przez niego i osoby przez 
niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych.  

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde 
naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta 
z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by 
podmioty te były zobowiązane do wykonywania 
wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i  art. 14 
RODO.  

30. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mające do 
nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.  

31. Beneficjent niezwłocznie informuje 
Instytucję Zarządzającą o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu 
oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 33;  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, 
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;  

3) wynikach kontroli prowadzonych przez 
podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
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ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje 
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w 
art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie 
bez zbędnej zwłoki. 

33. W przypadku wystąpienia naruszenia 
ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na 
wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z 
zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki 
zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 
Zarządzająca o to wystąpi. 

34. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO. 

35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

36. Beneficjent umożliwi Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez 
nie upoważnionym, w miejscach, w których są 

danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych zaleceń, o których 
mowa w ust. 45; 

4) sytuacji, gdy jego zdaniem wydane mu 
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych 
przepisów o ochronie danych osobowych.  

32. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 
Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na 
każde ich żądanie, informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia, przez niego i osoby przez 
niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, obowiązków dotyczących ochrony 
danych osobowych.  

33. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde 
naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 
ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje 
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w 
art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie 



Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,                                                         
w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII. 

Marzec 2020 r.  

60 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, w ramach RPO WO 2014-2020, nabór XIII 

Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie 

Treść po zmianie 
Uzasadnienie dokonywanej 

zmiany 

przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 
Umową. Zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub 
audytu. 

37. W przypadku powzięcia przez Instytucję 
Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o 
rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków 
wynikających z RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu 
lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o 
którym mowa w ust. 36.  

38. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo:  

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 

bez zbędnej zwłoki. 

34. W przypadku wystąpienia naruszenia 
ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na 
wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z 
zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki 
zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 
Zarządzająca o to wystąpi. 

35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32 - 36 RODO. 

36. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i 
Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

37. Beneficjent umożliwi Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez 
nie upoważnionym, w miejscach, w których są 
przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 
Umową. Zawiadomienie o zamiarze 
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powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 
w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela 
Beneficjenta oraz pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

3) wglądu do wszelkich dokumentów i 
wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania 
ich kopii;  

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych.   

39. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 38, nie 
wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 

40. Beneficjent może zostać poddany kontroli 
lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z RODO, 

przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być 
przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub 
audytu. 

38. Po odstąpieniu od finansowania lub 
wygaśnięciu Umowy Beneficjent zaprzestanie 
przetwarzania danych osobowych i zwróci je albo 
usunie lub dokona ich anonimizacji, w taki sposób, 
aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie oraz 
usunie wszelkie istniejące nośniki i ich kopie lub 
zanonimizuje znajdujące się na nich dane, chyba że 
prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. Na żądanie Instytucji Zarządzającej lub 
Powierzającego Beneficjent przekaże protokół 
usunięcia lub anonimizacji danych osobowych. 

39. Podmioty, o których mowa w ust. 12 
powinny spełniać te same gwarancje i obowiązki, 
jakie zostały nałożone w niniejszej Umowie na 
Beneficjenta. 

40. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Instytucji Zarządzającej i Powierzającego za 
niewywiązywanie się z obowiązków spoczywających 
na Podmiotach, o których mowa w ust. 12 
wynikających z niniejszej Umowy. 

41. W przypadku powzięcia przez Instytucję 
Zarządzającą lub Powierzającego wiadomości o 
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przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w 
miejscach, w których są one przetwarzane przez 
instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 
podstawie odrębnych przepisów. 

41. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 
zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzone w wyniku kontroli  przeprowadzonych 
przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub 
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez 
inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów.  

42. Instytucja Zarządzająca w imieniu 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
zastosowania odpowiednio ustępów 36-41 w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego 
rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 
ust. 11. 

43. Postanowienia ust. 1-42 stosuje się 
odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym w 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków 
wynikających z RODO, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent 
umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu 
lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o 
którym mowa w ust. 37.  

42. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, 
Powierzającego lub podmiotów przez nich 
upoważnionych, mają w szczególności prawo:  

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 
okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane 
powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 
w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela 
Beneficjenta oraz pracowników w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  
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3) wglądu do wszelkich dokumentów i 
wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania 
ich kopii;  

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 
nośników oraz systemu informatycznego służącego 
do przetwarzania danych osobowych.   

43. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 
Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez 
nich upoważnionego, o których mowa w ust. 42, nie 
wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 
zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 

44. Beneficjent może zostać poddany kontroli 
lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z RODO, 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych w 
miejscach, w których są one przetwarzane przez 
instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 
podstawie odrębnych przepisów. 

45. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 
zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania 
sporządzone w wyniku kontroli  przeprowadzonych 
przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub 
przez podmioty przez nie upoważnione albo przez 
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inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów.  

46. Instytucja Zarządzająca w imieniu 
Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 
zastosowania odpowiednio ustępów 37-45 w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego 
rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 
ust. 12. 

47. Postanowienia ust. 1-46 stosuje się 
odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym w 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

§ 30 
1. Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania właściwych terytorialnie Ośrodków 
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie o realizowanych projektach. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 
pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w 
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do 
projektów,  a także do niepowielania wsparcia, które 

§ 30 
1. Beneficjent zobowiązuje się do 
informowania właściwych terytorialnie Ośrodków 
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie o realizowanych projektach. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 
pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w 
Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), o prowadzonej rekrutacji do 
projektów,  a także do niepowielania wsparcia, które 

Aktualizacja zapisów 
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osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach 
działań towarzyszących w PO PŻ. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 

4. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, do zachowania trwałości po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy 
w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia 
dziennego. Instytucja Zarządzająca weryfikuje 
spełnienie powyższego warunku po upływie realizacji 
projektu. 

5. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości  miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach 
działań towarzyszących w PO PŻ. 

3. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, do zachowania trwałości po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy 
w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia 
dziennego. Instytucja Zarządzająca weryfikuje 
spełnienie powyższego warunku po upływie realizacji 
projektu. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości  miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu po 
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 
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Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
Instytucja Zarządzająca weryfikuje spełnienie 
powyższego warunku po upływie realizacji projektu. 

 


