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Komunikat 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na 

posiedzeniu dnia 05 czerwca 2018 r. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu 

nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 do dnia 27 czerwca br. 

 W wyniku powyższych zmian zaktualizowano również Regulamin konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 

oraz załącznik nr 5 „wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 z załącznikami”. 

Ponadto dodano załącznik nr 10 „FAQ - wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w 

odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS”. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian: 

 nr 1 zmiana  zapisów ogólnych Regulaminu konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18. Zgodnie z 

aktualizacją zapisów w Regulaminie konkursu dodano także załącznik nr 10 FAQ - wyjaśnienia w zakresie 

stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS. 

 nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 854/344/18 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.; 

 nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 855/344/18 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.; 

 nr 4 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową 

jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

przyjętego uchwałą nr 856/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. ; 

 nr 5 uchwała nr 857/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]. 

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje 

się z dniem ogłoszenia. 
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 

Tabela zmian do Regulaminu konkursu  

Lp
. 

Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. 

Rozdział 3 
Najważniejsze 
informacje 
dotyczące 
przygotowania i 
realizacji 
projektu 

Rozdział 22 Spis 
załączników 

brak zapisu 

Z uwagi na specyfikę wsparcia oferowanego w ramach Działania 9.3 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z 

Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju przy konsultacji z Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów sporządziły w formie FAQ 

wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w 

odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Wyżej 

wymieniony dokument stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu 

Konkursu. 

 

Zgodnie z pismem Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

oraz Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju (znak. 

DES.III.563.100.2018.JSCH z dnia 26 
kwietnia 2018 r.) 

2. 

Rozdział 9. 
Zasady 
finansowania, 
Podrozdział 9.7 
Podatek od 
towarów i usług 
(VAT) 

brak zapisu 

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 

Finansów usługi doradcze świadczone przez Beneficjentów 

programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej na rzecz ostatecznych odbiorców powinny być w 

określonych przypadkach (niższa cena lub całkowita nieodpłatność) 

opodatkowane podatkiem VAT. IOK zaleca więc Beneficjentom, 

Zgodnie z pismem Ministerstwa 
Rozwoju (znak. DKF-

IV.7517.142.2017.DK z dnia 30 
października 2017 r.) 
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których projekty obejmują doradztwo, występowanie o 

indywidualne interpretacje w zakresie opodatkowania doradztwa 

podatkiem VAT do właściwych organów skarbowych. 

3. 

Rozdział 13 
Przygotowanie i 
złożenie 
wniosku o 
dofinansowanie 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów będzie prowadzony od 28.05.2018 r. od 

godz. 00:00 do 12.06.2018 r. do godz. 15:00. 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie 

prowadzony od 28.05.2018 r. od godz. 00:00 do 27.06.2018 r. do 

godz. 15:00. 

Zgodnie z decyzją Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 

5 czerwca 2018 r. 

4. 

Rozdział 16 
Ocena 
merytoryczna, 
Podrozdział 16.4 
Zakończenie 
oceny i 
rozstrzygnięcie 
konkursu 

IOK informuje, że orientacyjny: 

a) termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 

listopad 2018 r., 

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu 

wyniesie odpowiednio: 

 wstępna weryfikacja w zakresie warunków 

formalnych oraz występowania 

oczywistych omyłek – nie później niż 10 

dni od daty złożenia wniosku tj. czerwiec 

2018 r., 

 ocena formalna w terminie nie 

późniejszym niż 45 dni od dnia 

zakończenia naboru wniosków tj. lipiec 

2018 r.  

IOK informuje, że orientacyjny: 

a) termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na grudzień 2018 r., 

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie 

odpowiednio: 

 wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz 

występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni 

od daty złożenia wniosku tj. lipiec 2018 r., 

 ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od 

dnia zakończenia naboru wniosków tj. sierpień 2018 r.  

 ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 

dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od 

dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie 

formalnej tj. grudzień 2018 r. 

Zgodnie z decyzją Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 

5 czerwca 2018 r. 
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 ocena merytoryczna w terminie nie 

późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba 

ocenianych wniosków przekroczy 120) od 

dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP 

po ocenie formalnej tj. listopad 2018 r. 
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Tabela zmian nr  2 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 
Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]  
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Pkt 7 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; 

Dodanie nowego rozporządzenia-RODO. 

2.  § 1 pkt 3 

„Danych osobowych” – należy przez to 

rozumieć dane osobowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, 

z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, 

które muszą być przetwarzane przez 

Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w 

zakresie określonym w załączniku nr 2 do 

Umowy; 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć 

dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, 

dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 

przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz 

Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku 

nr 2 do Umowy; 

 

Modyfikacja zapisu w związku z utratą mocy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 

późn. zm.) i wejściem w życie RODO. 

3.  § 1 pkt 14 „Przetwarzaniu danych osobowych” – należy „Przetwarzaniu danych osobowych” - należy przez Modyfikacja  zapisu w związku z utratą mocy 
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przez to rozumieć jakiekolwiek operacje 

wykonywane na danych osobowych, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 

usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się 

w systemie informatycznym 

to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 

2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych 

lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 

jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 

późn. zm.) i wejściem w życie RODO. 

4.  § 1 pkt 17 

- „Ustawie o ochronie danych osobowych” - należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. …...); 

Dodanie nowego zapisu w związku z wejściem w 

życie nowej ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

5.  § 6 ust. 3 pkt 6 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych; 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO; Zmiana podstawy prawnej w związku z utratą 

mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

6.  § 24 

1. Na podstawie Porozumienia z 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych w sprawie 

1. Na podstawie Porozumienia z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w 

sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej 

Dostosowanie zapisów paragrafu „Ochrona 

danych osobowych”  do RODO 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

powierzenia Instytucji Pośredniczącej 

przetwarzania danych osobowych w 

związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 

24 listopada 2015 r. z późn. zm., 

zawartego pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego a 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych oraz w związku z 

art. 31 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych Instytucja 

Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz 

Instytucji Zarządzającej, powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych na warunkach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. z 

późn. zm., zawartego pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 

oraz w związku z art. 28 i art. 29 RODO 

Instytucja Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz 

administratora, powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach i celach opisanych w niniejszym 

paragrafie w ramach zbiorów: 

1) Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020; 

2) Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów 

operacyjnych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 
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a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny 

system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z 

dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do 

przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze 

do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji 
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szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, 

str.1). 

3. 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. 

4. Powierzone dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez Beneficjenta 

wyłącznie w celu aplikowania o środki 

unijne i realizacji Projektu, w 

szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, 

o których mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem 

i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. 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. 

5. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i 
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wsparcia uczestnikom Projektów, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych, w ramach 

RPO WM 2014-2020 w zakresie 

określonym w załączniku nr 2 do Umowy. 

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych 

Beneficjent zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad wskazanych w 

niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U.  

poz. 1024), zwanym dalej: 

„rozporządzeniem MSWiA”. 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 

wobec osób trzecich, jak i wobec 

Powierzającego, za szkody powstałe w związku 

z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie 

danych osobowych, 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 

Projektu, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych, w ramach RPO WM 2014-2020 
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6. Beneficjent nie decyduje o celach i 

środkach przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. 

7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 

powierzonych danych osobowych 

w systemie informatycznym, zobowiązuje 

się do przetwarzania ich co najmniej w 

SL2014. 

8. Beneficjent przed rozpoczęciem 

przetwarzania danych osobowych 

podejmie środki zabezpieczające zbiory 

danych, o których mowa w art. 36-39 

ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych oraz w 

rozporządzeniu MSWiA. 

9. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do powierzania przetwarzania danych 

osobowych podmiotom wykonującym 

zadania związane z udzieleniem wsparcia 

i realizacją Projektu, w tym 

w zakresie określonym w załączniku nr 2 do 

Umowy. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych 

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w 

ustawie o ochronie danych osobowych, 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, zobowiązuje się do 

przetwarzania ich co najmniej w SL2014. 

11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 

kategorii czynności przetwarzania, o którym 

mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

12. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 
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w szczególności realizującym badania 

ewaluacyjne, jak również podmiotom 

realizującym zadania związane z 

audytem, kontrolą, monitoringiem 

i sprawozdawczością oraz działaniami 

informacyjno-promocyjnymi 

prowadzonymi w ramach RPO WM 2014-

2020, pod warunkiem niewyrażenia 

sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą 

w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia informacji o zamiarze 

powierzania przetwarzania danych 

osobowych do Instytucji Pośredniczącej 

i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze 

z każdym podmiotem, któremu powierza 

przetwarzanie danych osobowych 

umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w kształcie 

zasadniczo zgodnym z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. 

10. Zakres danych osobowych powierzanych 

przez Beneficjentów podmiotom, o 

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 RPO WM 2014-2020, 

pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 

Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia informacji o 

zamiarze powierzania przetwarzania danych 

osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod 

warunkiem, że Beneficjent zawrze 

z każdym podmiotem, któremu powierza 

przetwarzanie danych osobowych umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w kształcie zasadniczo zgodnym 

z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 
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których mowa w ust. 9 został określony w 

załączniku nr 2. 

11. Beneficjent przekaże Instytucji 

Pośredniczącej wykaz podmiotów, o 

których mowa w ust. 9, za każdym razem, 

gdy takie powierzenie przetwarzania 

danych osobowych nastąpi, a także na 

każde jej żądanie. 

12. Do przetwarzania danych osobowych 

mogą być dopuszczone jedynie osoby 

upoważnione przez Beneficjenta oraz 

przez podmioty, o których mowa w ust. 

9, posiadające imienne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych, przy 

czym wydanie upoważnień nastąpi po 

zapoznaniu tych osób z przepisami w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta 

do wydawania i odwoływania osobom, o 

których mowa w ust. 12, imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych 

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. 

14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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 ustawy o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego 

ochrony danych osobowych oraz za 

przetwarzanie powierzonych do przetwarzania 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

osobowych w zbiorze, o którym 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 7 i 8 do 

Umowy. Instytucja Pośrednicząca 

dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta 

innych wzorów niż określone 

odpowiednio w załączniku 7 i 8 do 

Umowy, o ile zawierają one wszystkie 

elementy wskazane we wzorach 

określonych odpowiednio w załącznikach 

nr 7 i 8 .  

14. Imienne upoważnienia, o których mowa 

w ust. 13 są ważne do dnia odwołania, 

nie dłużej jednak niż do dnia, o którym 

mowa w § 20 ust. 2. Upoważnienie 

wygasa z chwilą ustania stosunku 

prawnego łączącego Beneficjenta z osobą 

danych osobowych niezgodnie z umową 

powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

15. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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 

Beneficjentów podmiotom, o których mowa 

w ust. 12 określony w załączniku nr 2 powinien 

być adekwatny do celu powierzenia oraz 

każdorazowo indywidualnie dostosowany 

przez Beneficjenta. 

17. Beneficjent przekaże Instytucji Pośredniczącej 

wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12, 

za każdym razem, gdy takie powierzenie 
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wskazaną w ust. 12. Beneficjent winien 

posiadać przynajmniej jedną osobę 

legitymującą się imiennym 

upoważnieniem do przetwarzania danych 

osobowych odpowiedzialną za nadzór 

nad zarchiwizowaną dokumentacją do 

dnia, o którym mowa w § 20 ust. 2. 

15. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z wykonywaniem 

Umowy. 

16. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do dalszego umocowywania podmiotów, 

o których mowa w ust. 9, do wydawania 

oraz odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 12, upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. W 

takim wypadku stosuje się odpowiednie 

postanowienia dotyczące Beneficjentów 

w tym zakresie. Upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych nastąpi, a 

także na każde jej żądanie. 

18. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania 

danych osobowych przygotowuje 

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, przy czym wydanie upoważnień 

nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami 

w zakresie ochrony danych osobowych. 

20. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje do  zachowania w 

tajemnicy danych osobowych oraz informacji o 
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przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

wydaje wyłącznie Powierzający. 

17. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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. 9. 

18. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do wykonywania wobec osób, których 

dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 24 i 

art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

19. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do takiego formułowania umów 

zawieranych przez Beneficjenta z 

stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, 

także po ustaniu stosunku prawnego łączącego 

osobę upoważnioną do przetwarzania danych 

osobowych z Beneficjentem. 

21. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 

wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 

którym mowa w ust. 1 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 7 i 8 do Umowy. Instytucja 

Pośrednicząca dopuszcza stosowanie przez 

Beneficjenta innych wzorów niż określone 

odpowiednio w załączniku 7 i 8 do Umowy, o 

ile zawierają one wszystkie elementy 

wskazane we wzorach określonych 

odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 .  
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podmiotami, o których mowa w ust. 9, by 

podmioty te były umocowane do 

wykonywania wobec osób, których dane 

dotyczą, obowiązków informacyjnych 

wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

20. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu 

poufności danych osobowych 

przetwarzanych przez mających do nich 

dostęp osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

21. Beneficjent niezwłocznie informuje 

Instytucję Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy danych osobowych lub o 

ich niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym 

udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych 

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 

21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 

jednak niż do dnia, o którym mowa w § 20 ust. 

2. 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, o którym mowa w § 20 

ust. 2. 

23. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 zbiorze, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1. W takim wypadku stosuje się 

odpowiednie postanowienia dotyczące 

Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia 
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prowadzonych w szczególności przed 

Generalnym Inspektorem 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. 26. 

22. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 

Instytucji Pośredniczącej 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 

do przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje 

wyłącznie Powierzający. 

24. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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. 

25. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 6 do Umowy. Oświadczenia 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

danych osobowych. 

23. Beneficjent umożliwi Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym, w 

miejscach, w których są przetwarzane 

powierzone dane osobowe, dokonanie 

kontroli zgodności przetwarzania 

powierzonych danych osobowych z 

ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych i 

rozporządzeniem MSWiA, oraz z Umową. 

Zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli powinno być 

przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

24. W przypadku powzięcia przez Instytucję 

Pośredniczącą lub Powierzającego 

wiadomości  

o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta 

obowiązków wynikających z ustawy dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

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. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 

takiego formułowania umów zawieranych 

przez Beneficjenta z podmiotami, o których 

mowa w ust. 12, by podmioty te były 

umocowane do wykonywania wobec osób, 

których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 

RODO. 

28. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu 

tajemnicy  danych osobowych przetwarzanych 

przez mających do nich dostęp osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

29. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję 
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osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub 

z Umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym 

dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w 

celu określonym w ust. 23. 

25. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającego, lub podmiotów przez nie 

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 

Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym 

udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed 

Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem 

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. 

40. 

30. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 

Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, 

na każde ich żądanie, informacji na temat 
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osobowych z ustawą dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych 

osobowych, rozporządzeniem 

MSWiA oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień przez osoby 

upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i 

wszelkich danych mających 

bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, 

nośników oraz systemu 

informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

26. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 

zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz 

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. 

31. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony 

danych osobowych, mogącego powodować w 

ocenie Powierzającego wysokie ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

Beneficjent na wniosek Instytucji 

Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami 

Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi 

osoby, których naruszenie ochrony danych 

osobowych dotyczy, o ile Instytucja 

Pośrednicząca o to wystąpi. 

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, zgłosi Instytucji Pośredniczącej 

każde naruszenie ochrony danych osobowych. 
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sposobu ich przetwarzania 

sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Instytucję 

Pośredniczącą, Powierzającego lub przez 

podmioty przez nie upoważnione albo 

przez inne instytucje upoważnione do 

kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów. 

27. Powierzenie przetwarzania danych 

osobowych może zostać wypowiedziane 

przez Instytucję Pośredniczącą, w imieniu 

Powierzającego ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach 

zaistnienia: 

1) rażącego naruszenia przez 

Beneficjenta postanowienia Umowy; 

2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy 

realizacji Umowy szkody 

Powierzającemu lub innemu 

podmiotowi zaangażowanemu w 

realizację Projektu; 

3) uporczywego wstrzymywania się 

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 je udzielać 

sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

33. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i 

Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 

określonych w art. 32 - 36 RODO. 

34. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i 

Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III RODO. 

35. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie 

upoważnionym, w miejscach, w których są 

przetwarzane powierzone dane osobowe, 
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Beneficjenta z realizacją zaleceń 

pokontrolnych; 

4) wszczęcia postępowania sądowego 

przeciw Wykonawcy w związku z 

naruszeniem ochrony danych 

osobowych. 

28. Wszelkie decyzje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, 

odbiegających od ustaleń zawartych w  

Umowie, powinny być przekazywane 

drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 

29. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia 

jednej ze stron od powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

Wykonawca jest bezwzględnie 

zobowiązany do zwrotu powierzonych 

mu danych osobowych oraz skasowania 

wszelkich kopii tych danych, będących w 

posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć 

stosowne działania w celu 

dokonanie kontroli lub audytu zgodności 

przetwarzania powierzonych danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych 

osobowych, 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 roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

36. W przypadku powzięcia przez Instytucję 

Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości  

o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta 

obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczących 

ochrony danych osobowych lub z Umowy, 

Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie 

upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej 

kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 

35. 
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wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszego paragrafu. 

 

37. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającego, lub podmiotów przez nie 

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. 

38. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu 

przez nich upoważnionego, o których mowa w 

ust. 35, nie wyłączają uprawnień wynikających 

z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

39. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub 

audytowi zgodności przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych 

osobowych, RODO, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącymi 

ochrony danych osobowych w miejscach, w 

których są one przetwarzane przez instytucje 
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uprawnione do kontroli lub audytu na 

podstawie odrębnych przepisów. 

40. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 

zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz 

sposobu ich przetwarzania sporządzonych w 

wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych 

przez Instytucję Pośredniczącą, 

Powierzającego lub przez podmioty przez nie 

upoważnione albo przez inne instytucje 

upoważnione do kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów. 

41. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 

zastosowania odpowiednio ustępów 35-40 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. 

42. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
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może zostać wypowiedziane przez Instytucję 

Pośredniczącą, w imieniu Powierzającego ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

zaistnienia: 

1) rażącego naruszenia przez Beneficjenta 

postanowienia Umowy; 

2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy 

realizacji Umowy szkody Powierzającemu 

lub innemu podmiotowi zaangażowanemu 

w realizację Projektu; 

3) uporczywego wstrzymywania się 

Beneficjenta z realizacją zaleceń 

pokontrolnych; 

4) wszczęcia postępowania sądowego 

przeciw Wykonawcy w związku z 

naruszeniem ochrony danych osobowych. 

43. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych, odbiegających od ustaleń 

zawartych w  Umowie, powinny być 

przekazywane drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

44. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia 
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jednej ze stron od powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Wykonawca jest 

bezwzględnie zobowiązany do zwrotu 

powierzonych mu danych osobowych oraz 

skasowania wszelkich kopii tych danych, 

będących w posiadaniu Wykonawcy oraz 

podjąć stosowne działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszego paragrafu. 

45. Przepisy ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do 

przetwarzania danych osobowych przez 

Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 

umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z 

postanowieniami niniejszego paragrafu. 

7.  § 35 ust. 4 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia 

dwóch warunków  trwałości łącznie tj. do
61)

: 

1) zapewnienia trwałości utworzonych 

w ramach Projektu miejsc pracy po 

zakończeniu realizacji Projektu. 

- 
Usunięcie zapisu w związku z przyjęciem przez 

ZWM 26 lutego 2018 r. Informacji w sprawie 

stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  
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Okres trwałości wynosi co najmniej  

12 miesięcy od dnia przyznania 

dotacji lub utworzenia stanowiska 

pracy, o ile ten termin jest późniejszy 

niż termin przyznania dotacji, a w 

przypadku przedłużenia wsparcia 

pomostowego w formie finansowej 

powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w 

formie finansowej (bez dotacji) – co 

najmniej 6 miesięcy od zakończenia 

wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie 

zakończenie stosunku pracy z osobą 

zatrudnioną na nowo utworzonym 

stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po 

stronie pracownika; 

2) zapewnienia trwałości 

przedsiębiorstwa społecznego, tj. 

spełnienia łącznie wszystkich cech 

przedsiębiorstwa społecznego, o 

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 

stycznia 2018 r. 
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których mowa w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020, 

przez okres o którym mowa w pkt 1. 

61)
 Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w 

wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. 

8.  Przypis 62 

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w 

wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 

po 9 stycznia 2018 r. 

- 
Usunięcie przypisu w związku z przyjęciem przez 

ZWM 26 lutego 2018 r. Informacji w sprawie 

stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 

stycznia 2018 r. 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

9.  § 35 ust. 6 

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego 

poddawania się procesowi akredytacji. 

Konsekwencją niepoddania się kolejnej 

akredytacji lub nieuzyskania przez 

Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie 

realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 8.  

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego 

poddawania się procesowi akredytacji. 

Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji 

lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej 

akredytacji w okresie realizacji Projektu jest 

rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.  

W wyniku usunięcia ust. 4 zmiana odwołania się 

do ustępów (z 7 i 8 na 6 i 7).  

 

 

Zmiana numeracji ust. z 6 na 5. 

10.  § 35 ust. 7 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu 

OWES utracił akredytację przed terminem, na 

jaki akredytacja została przyznana z przyczyn 

od niego niezależnych (tzn. niewynikających z 

niespełnienia przez OWES Standardów 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

ramach AKSES), OWES ten może 

kontynuować udzielanie wsparcia w ramach 

projektu za zgodą IZ, która podejmując 

decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 

2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz 

pod warunkiem, że OWES wystąpi z 

wnioskiem o przyznanie akredytacji 

niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu 

OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki 

akredytacja została przyznana z przyczyn od niego 

niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia 

przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten 

może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach 

projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję 

bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i 

kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że 

OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie 

akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie 

ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta 

od momentu utraty akredytacji przez OWES są 

W wyniku usunięcia ust. 4 zmiana odwołania się 

do ustępu (z 8 na 7).  

 

 

Zmiana numeracji ust. z 7 na 6. 
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uzyska. Wydatki poniesione przez 

Beneficjenta od momentu utraty akredytacji 

przez OWES są kwalifikowalne pod 

warunkiem ponownego uzyskania akredytacji 

przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania 

ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą 

być uznane wydatki uwzględnione w planie 

zamknięcia działań projektowych, o którym 

mowa w ust. 8. 

kwalifikowalne pod warunkiem ponownego 

uzyskania akredytacji przez ten OWES. 

W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za 

kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 

uwzględnione w planie zamknięcia działań 

projektowych, o którym mowa w ust. 7. 

11.  § 35 ust. 11 

Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy 

następuje na podstawie § 29 ust. 1 lub 2 lub § 

30, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta 

wynikających z ust. 4, 5 i 6, które 

zobowiązany jest on wykonywać w dalszym 

ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, 

o której mowa w § 31 ust. 6.  

 

Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy 

następuje na podstawie § 29 ust. 1 lub 2 lub § 30, 

nie obejmuje obowiązków Beneficjenta 

wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany jest on 

wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek 

nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 31 ust. 6.  

 

W wyniku usunięcia ust. 4 zmiana odwołania się 

do ustępów (z 4,5,i 6 na 4 i 5). 

 

Zmiana numeracji ust. z 11  na 10. 

12.  § 38 ust. 8  

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395); 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.); 

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego. 

13.  Załącznik nr 2 Dostosowanie zapisów do Porozumienia w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych. 
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14.  
Załączniki nr 6, 7 i 

8 

Dostosowano zapisy do RODO 

15.  Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.  
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Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 
Tabela zmian wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Pkt 7 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; 

Dodanie nowego rozporządzenia-RODO 

2.  § 1 pkt 3 

„Danych osobowych” – należy przez to 

rozumieć dane osobowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, 

z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, 

które muszą być przetwarzane przez 

Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w 

zakresie określonym w załączniku nr 2 do 

Umowy; 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć 

dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, 

dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 

przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz 

Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku 

nr 2 do Umowy; 

 

Modyfikacja zapisu w związku z utratą mocy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 

późn. zm.) i wejściem w życie RODO. 

3.  § 1 pkt 13 
„Przetwarzaniu danych osobowych” – należy 

przez to rozumieć jakiekolwiek operacje 

„Przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez 

to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 

Modyfikacja  zapisu w związku z utratą mocy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
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wykonywane na danych osobowych, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 

usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się 

w systemie informatycznym 

2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych 

lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 

jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 

późn. zm.) i wejściem w życie RODO. 

4.  § 1 pkt 16 

- „Ustawie o ochronie danych osobowych” - należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U.  

………………………...); 

Dodanie nowego zapisu w związku z wejściem w 

życie nowej ustawy o ochronie danych 

osobowych 

5.  § 2 ust.5 

Wydatki w ramach Projektu rozliczane są w 

formie kwot ryczałtowych, oraz stawki 

ryczałtowej określonej dla kosztów 

pośrednich. 

Wydatki w ramach Projektu rozliczane są w formie 

kwot ryczałtowych, stawki jednostkowej oraz 

stawki ryczałtowej określonej dla kosztów 

pośrednich. 

Doprecyzowanie zapisu przez dodanie „stawki 

jednostkowej” 

6.  § 6 ust. 3 pkt 6 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych; 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO; Zmiana podstawy prawnej w związku z utratą 

mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 
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7.  
§ 13 ust. 1 

 

W przypadku stwierdzenia w Projekcie 

nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 

36 Rozporządzenia 1303/2013, wartość 

Projektu określona w aktualnym Wniosku o 

dofinansowaniu Projektu, o którym mowa w § 

3 ust. 1, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu 

o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu 

ulega także wartość dofinansowania, o której 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w części w jakiej 

nieprawidłowość została sfinansowana ze 

środków dofinansowania. Zmiana, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga 

formy aneksu do  Umowy. 

W przypadku stwierdzenia w Projekcie 

nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 

Rozporządzenia 1303/2013, wartość Projektu 

określona w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu 

Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, ulega 

odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę 

nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także 

wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 

1, w części w jakiej nieprawidłowość została 

sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, 

o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga 

formy aneksu do  Umowy. 

 

Korekta odwołania się do § 2 ust. 1. 

8.  § 20 

1. Na podstawie Porozumienia z 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych w sprawie 

powierzenia Instytucji Pośredniczącej 

przetwarzania danych osobowych w 

związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 

1. Na podstawie Porozumienia z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w 

sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej 

przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. z 

późn. zm., zawartego pomiędzy Zarządem 

Dostosowanie zapisów paragrafu „Ochrona 

danych osobowych” do RODO 
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24 listopada 2015 r. z późn. zm, 

zawartego pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego a 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych oraz w związku z 

art. 31 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych Instytucja 

Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz 

Instytucji Zarządzającej, powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych na warunkach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2)w odniesieniu do zbioru Centralny 

system teleinformatyczny wspierający 

Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 

oraz w związku z art. 28 i art. 29 RODO 

Instytucja Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz 

administratora, powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach i celach opisanych w niniejszym 

paragrafie w ramach zbiorów: 

1) Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020; 

2) Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów 

operacyjnych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 
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realizację programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 

nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 

ustanawiającego 

szczegółowe przepisy 

wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu 

do wzorów służących do 

przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy 

dotyczące wymiany 

informacji między 

beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, 

2)w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 

22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do 

przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi 
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certyfikującymi, 

audytowymi i 

pośredniczącymi (Dz. Urz. 

UE L 286 z 30.09.2014, 

str.1). 

3. 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. 

4. Powierzone dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez Beneficjenta 

wyłącznie w celu aplikowania o środki 

unijne i realizacji Projektu, w 

szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektów, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, 

str.1). 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, 

o których mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem 

i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. 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. 

5. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 

wobec osób trzecich, jak i wobec 
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sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych, w ramach 

RPO WM 2014-2020 w zakresie 

określonym w załączniku nr 2 do Umowy. 

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych 

Beneficjent zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad wskazanych w 

niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

poz. 1024), zwanym dalej 

„rozporządzeniem MSWiA”. 

6. Beneficjent nie decyduje o celach i 

środkach przetwarzania powierzonych 

Powierzającego, za szkody powstałe w związku 

z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie 

danych osobowych, 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 

Projektu, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych, w ramach RPO WM 2014-2020 

w zakresie określonym w załączniku nr 2 do 

Umowy. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych 

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w 

ustawie o ochronie danych osobowych, RODO 
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danych osobowych. 

7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 

powierzonych danych osobowych 

w systemie informatycznym, zobowiązuje 

się do przetwarzania ich co najmniej w 

SL2014. 

8. Beneficjent przed rozpoczęciem 

przetwarzania danych osobowych 

podejmie środki zabezpieczające zbiory 

danych, o których mowa w art. 36-39 

ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych oraz w 

rozporządzeniu MSWiA. 

9. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 

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, zobowiązuje się do 

przetwarzania ich co najmniej w SL2014. 

11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 

kategorii czynności przetwarzania, o którym 

mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

12. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 
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audytem, kontrolą, monitoringiem 

i sprawozdawczością oraz działaniami 

informacyjno-promocyjnymi 

prowadzonymi w ramach RPO WM 2014-

2020, pod warunkiem niewyrażenia 

sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą 

w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia informacji o zamiarze 

powierzania przetwarzania danych 

osobowych do Instytucji Pośredniczącej 

i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze 

z każdym podmiotem, któremu powierza 

przetwarzanie danych osobowych 

umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w kształcie 

zasadniczo zgodnym z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. 

10. Zakres danych osobowych powierzanych 

przez Beneficjentów podmiotom, o 

których mowa w ust. 9 został określony w 

załączniku nr 2. 

11. Beneficjent przekaże Instytucji 

oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi 

prowadzonymi w ramach RPO WM 2014-2020, 

pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 

Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia informacji o 

zamiarze powierzania przetwarzania danych 

osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod 

warunkiem, że Beneficjent zawrze 

z każdym podmiotem, któremu powierza 

przetwarzanie danych osobowych umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w kształcie zasadniczo zgodnym 

z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

Pośredniczącej wykaz podmiotów, o 

których mowa w ust. 9, za każdym razem, 

gdy takie powierzenie przetwarzania 

danych osobowych nastąpi, a także na 

każde jej żądanie. 

12. Do przetwarzania danych osobowych 

mogą być dopuszczone jedynie osoby 

upoważnione przez Beneficjenta oraz 

przez podmioty, o których mowa w ust. 

9, posiadające imienne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych przy 

czym wydanie upoważnień nastąpi po 

zapoznaniu tych osób z przepisami w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta 

do wydawania i odwoływania osobom, o 

których mowa w ust. 12, imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w zbiorze, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1. Upoważnienia przechowuje 

Beneficjent w swojej siedzibie; wzór 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. 

14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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 ustawy o ochronie 

danych osobowych, 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 Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by 

podmioty świadczące usługi na jego rzecz, 

którym powierzył przetwarzanie danych 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych oraz wzór odwołania 

upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych zostały określone 

odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do 

Umowy. Instytucja Pośrednicząca 

dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta 

innych wzorów niż określone 

odpowiednio w załączniku 7 i 8 do 

Umowy, o ile zawierają one wszystkie 

elementy wskazane we wzorach 

określonych odpowiednio w załącznikach 

nr 7 i 8 .  

14. Imienne upoważnienia, o których mowa 

w ust. 13 są ważne do dnia odwołania, 

nie dłużej jednak niż do dnia, o którym 

mowa w § 18 ust. 2. Upoważnienie 

wygasa z chwilą ustania stosunku 

prawnego łączącego Beneficjenta z osobą 

wskazaną w ust. 12. Beneficjent winien 

posiadać przynajmniej jedną osobę 

legitymującą się imiennym 

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 

Beneficjentów podmiotom, o których mowa 

w ust. 12 określony w załączniku nr 2 powinien 

być adekwatny do celu powierzenia oraz 

każdorazowo indywidualnie dostosowany 

przez Beneficjenta. 

17. Beneficjent przekaże Instytucji Pośredniczącej 

wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12, 

za każdym razem, gdy takie powierzenie 

przetwarzania danych osobowych nastąpi, a 

także na każde jej żądanie. 

18. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania 

danych osobowych przygotowuje 

dokumentację opisującą sposób przetwarzania 

danych osobowych oraz środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę i 

bezpieczeństwo przetwarzanych danych 
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upoważnieniem do przetwarzania danych 

osobowych odpowiedzialną za nadzór 

nad zarchiwizowaną dokumentacją do 

dnia, o którym mowa w § 18 ust. 2. 

15. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z wykonywaniem 

Umowy. 

16. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do dalszego umocowywania podmiotów, 

o których mowa w ust. 9, do wydawania 

oraz odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 12, upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze, o którym 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. 

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, przy czym wydanie upoważnień 

nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami 

w zakresie ochrony danych osobowych. 

20. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje 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. 

21. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 

wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do 
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17. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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. 9. 

18. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do wykonywania wobec osób, których 

dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 24 i 

art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

19. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do takiego formułowania umów 

zawieranych przez Beneficjenta z 

podmiotami, o których mowa w ust. 9, by 

podmioty te były umocowane do 

wykonywania wobec osób, których dane 

dotyczą, obowiązków informacyjnych 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 

którym mowa w ust. 1 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 7 i 8 do Umowy. Instytucja 

Pośrednicząca dopuszcza stosowanie przez 

Beneficjenta innych wzorów niż określone 

odpowiednio w załączniku 7 i 8 do Umowy, o 

ile zawierają one wszystkie elementy 

wskazane we wzorach określonych 

odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 .  

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 

21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 

jednak niż do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 

2. 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 
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wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

20. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu 

poufności danych osobowych 

przetwarzanych przez mających do nich 

dostęp osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

21. Beneficjent niezwłocznie informuje 

Instytucję Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy danych osobowych lub o 

ich niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym 

udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed 

Generalnym Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub przed 

sądem; 

przetwarzania danych osobowych 

odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną 

dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 18 

ust. 2. 

23. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 zbiorze, o którym mowa w ust. 1 

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. 1 pkt 2, wydaje 

wyłącznie Powierzający. 

24. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 

określenia wzoru upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych oraz wzoru 

odwołania upoważnienia do przetwarzania 
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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. 26. 

22. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 

Instytucji Pośredniczącej 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. 

23. Beneficjent umożliwi Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym, w 

miejscach, w których są przetwarzane 

danych osobowych przez podmioty, o których 

mowa w ust. 12. 

25. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 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. 

27. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 

takiego formułowania umów zawieranych 

przez Beneficjenta z podmiotami, o których 
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powierzone dane osobowe, dokonanie 

kontroli zgodności przetwarzania 

powierzonych danych osobowych z 

ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych i 

rozporządzeniem MSWiA, oraz z Umową. 

Zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli powinno być 

przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

24. W przypadku powzięcia przez Instytucję 

Pośredniczącą lub Powierzającego 

wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Beneficjenta obowiązków wynikających z 

ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, 

z rozporządzenia MSWiA lub z Umowy, 

Beneficjent umożliwi Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym 

dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w 

mowa w ust. 12, by podmioty te były 

umocowane do wykonywania wobec osób, 

których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 

RODO. 

28. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu 

tajemnicy  danych osobowych przetwarzanych 

przez mających do nich dostęp osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

29. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję 

Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym 

udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed 

Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem 
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celu określonym w ust. 23. 

25. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającego, lub podmiotów przez nie 

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 ustawą 

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. 

40. 

30. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 

Instytucji Pośredniczącej 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. 

31. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony 

danych osobowych, mogącego powodować w 

ocenie Powierzającego wysokie ryzyko 
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych 

osobowych, 

rozporządzeniem MSWiA 

oraz  Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień przez 

osoby upoważnione do 

przetwarzania danych 

osobowych w zakresie 

niezbędnym do ustalenia 

stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich 

dokumentów i wszelkich 

danych mających 

bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz 

sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin 

urządzeń, nośników oraz 

systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

Beneficjent na wniosek Instytucji 

Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami 

Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi 

osoby, których naruszenie ochrony danych 

osobowych dotyczy, o ile Instytucja 

Pośrednicząca o to wystąpi. 

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, zgłosi Instytucji Pośredniczącej 

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 je udzielać 

sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

33. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i 

Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 
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danych osobowych. 

26. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 

zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz 

sposobu ich przetwarzania 

sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Instytucję 

Pośredniczącą, Powierzającego lub przez 

podmioty przez nie upoważnione albo 

przez inne instytucje upoważnione do 

kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów. 

27. Powierzenie przetwarzania danych 

osobowych może zostać wypowiedziane 

przez Instytucję Pośredniczącą, w imieniu 

Powierzającego ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach 

zaistnienia: 

1) rażącego naruszenia przez 

Beneficjenta postanowienia  Umowy; 

2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy 

realizacji Umowy szkody 

określonych w art. 32 - 36 RODO. 

34. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i 

Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III RODO. 

35. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

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 ustawą o ochronie danych 

osobowych, 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 roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

36. W przypadku powzięcia przez Instytucję 

Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości  
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Powierzającemu lub innemu 

podmiotowi zaangażowanemu w 

realizację Projektu; 

3) uporczywego wstrzymywania się 

Beneficjenta z realizacją zaleceń 

pokontrolnych; 

4) wszczęcia postępowania sądowego 

przeciw Wykonawcy w związku z 

naruszeniem ochrony danych 

osobowych. 

28. Wszelkie decyzje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, 

odbiegających od ustaleń zawartych w 

Umowie, powinny być przekazywane 

drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 

29. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia 

jednej ze stron od powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

Wykonawca jest bezwzględnie 

zobowiązany do zwrotu powierzonych 

mu danych osobowych oraz skasowania 

o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta 

obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczących 

ochrony danych osobowych lub z Umowy, 

Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie 

upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej 

kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 

35. 

37. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającego, lub podmiotów przez nie 

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 
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wszelkich kopii tych danych, będących w 

posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć 

stosowne działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszego paragrafu. 

 

osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu 

oceny zgodności przetwarzania 

danych osobowych z ustawą 

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 
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kopii; 

4) przeprowadzania oględzin 

urządzeń, nośników oraz systemu 

informatycznego służącego do 

przetwarzania danych 

osobowych. 

38. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu 

przez nich upoważnionego, o których mowa w 

ust. 35, nie wyłączają uprawnień wynikających 

z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

39. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub 

audytowi zgodności przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych 

osobowych, 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. 
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40. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 

zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz 

sposobu ich przetwarzania sporządzonych w 

wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych 

przez Instytucję Pośredniczącą, 

Powierzającego lub przez podmioty przez nie 

upoważnione albo przez inne instytucje 

upoważnione do kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów. 

41. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 

zastosowania odpowiednio ustępów 35-40 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. 

42. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

może zostać wypowiedziane przez Instytucję 

Pośredniczącą, w imieniu Powierzającego ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach 
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zaistnienia: 

5) rażącego naruszenia przez Beneficjenta 

postanowienia Umowy; 

6) wyrządzenia przez Beneficjenta przy 

realizacji Umowy szkody Powierzającemu 

lub innemu podmiotowi zaangażowanemu 

w realizację Projektu; 

7) uporczywego wstrzymywania się 

Beneficjenta z realizacją zaleceń 

pokontrolnych; 

8) wszczęcia postępowania sądowego 

przeciw Wykonawcy w związku z 

naruszeniem ochrony danych osobowych. 

43. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych, odbiegających od ustaleń 

zawartych w  Umowie, powinny być 

przekazywane drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

44. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia 

jednej ze stron od powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Wykonawca jest 

bezwzględnie zobowiązany do zwrotu 
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powierzonych mu danych osobowych oraz 

skasowania wszelkich kopii tych danych, 

będących w posiadaniu Wykonawcy oraz 

podjąć stosowne działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszego paragrafu. 

45. Przepisy ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do 

przetwarzania danych osobowych przez 

Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 

umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z 

postanowieniami niniejszego paragrafu. 

9.  Załącznik nr 2 Dostosowanie zapisów do Porozumienia w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych. 

10.  
Załączniki nr 6, 7 i 

8 

Dostosowano zapisy do RODO 

11.  Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.  
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Tabela zmian nr 4 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Pkt 7 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”; 

Dodanie nowego rozporządzenia-RODO 

2.  § 1 pkt 3 

„Danych osobowych” – należy przez to 

rozumieć dane osobowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, 

z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, 

które muszą być przetwarzane przez 

Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w 

zakresie określonym w załączniku nr 2 do 

„Danych osobowych” – należy przez to rozumieć 

dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, 

dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 

przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz 

Beneficjenta w zakresie określonym w załączniku 

nr 2 do Porozumienia; 

 

Modyfikacja zapisu w związku z utratą mocy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 

późn. zm.) i wejściem w życie RODO. 
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Porozumienia; 

3.  § 1 pkt 14 

„Przetwarzaniu danych osobowych” – należy 

przez to rozumieć jakiekolwiek operacje 

wykonywane na danych osobowych, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 

usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się 

w systemie informatycznym 

„Przetwarzaniu danych osobowych” – należy 

przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 

4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych 

lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 

jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

Modyfikacja  zapisu w związku z utratą mocy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 

późn. zm.) i wejściem w życie RODO. 

4.  § 1 pkt 17 

- „Ustawie o ochronie danych osobowych” - należy 

przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

………………………...); 

Dodanie nowego zapisu w związku z wejściem w 

życie nowej ustawy o ochronie danych 

osobowych 

5.  § 6 ust. 3 pkt 6 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych; 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO; Zmiana podstawy prawnej w związku z utratą 

mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 
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6.  § 21 

1. Na podstawie Porozumienia z 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych w sprawie 

powierzenia Instytucji Pośredniczącej 

przetwarzania danych osobowych w 

związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 

24 listopada 2015 r. z późn. zm., 

zawartego pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego a 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych oraz w związku z 

art. 31 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych Instytucja 

Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz 

Instytucji Zarządzającej, powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych na warunkach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

1. Na podstawie Porozumienia z Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w 

sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej 

przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. z 

późn. zm., zawartego pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 

oraz w związku z art. 28 i art. 29 RODO 

Instytucja Pośrednicząca, w imieniu i na rzecz 

administratora, powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach i celach opisanych w niniejszym 

paragrafie w ramach zbiorów: 

1) Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020; 

2) Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów 

operacyjnych. 

Dostosowanie zapisów paragrafu „Ochrona 

danych osobowych” do RODO 
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1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny 

system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z 

dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze 

do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 
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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 30.09.2014, 

str.1). 

3. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od 

uczestnika Projektu oświadczenie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 6 do 

Porozumienia. Oświadczenia 

przechowuje Beneficjent w swojej 

siedzibie lub w innym miejscu, w którym 

są zlokalizowane dokumenty związane z 

Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia 

nie wymaga aneksowania Porozumienia. 

4. Powierzone dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez Beneficjenta 

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 30.09.2014, str.1). 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, 

o których mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem 

i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. 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. 
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wyłącznie w celu aplikowania o środki 

unijne i realizacji Projektu, w 

szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektów, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych, w ramach 

RPO WM 2014-2020 w zakresie 

określonym w załączniku nr 2 do 

Porozumienia. 

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych 

Beneficjent zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad wskazanych w 

niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim 

5. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak 

wobec osób trzecich, jak i wobec 

Powierzającego, za szkody powstałe w związku 

z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego 

ochrony danych osobowych oraz za 

przetwarzanie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych niezgodnie z 

Porozumieniem. 

7. Powierzone dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w 

celu aplikowania o środki unijne i realizacji 

Projektu, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, 
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powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

poz. 1024), zwanym dalej: 

„rozporządzeniem MSWiA”. 

6. Beneficjent nie decyduje o celach i 

środkach przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. 

7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania 

powierzonych danych osobowych 

w systemie informatycznym, zobowiązuje 

się do przetwarzania ich co najmniej w 

SL2014. 

8. Beneficjent przed rozpoczęciem 

przetwarzania danych osobowych 

podejmie środki zabezpieczające zbiory 

danych, o których mowa w art. 36-39 

ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych oraz w 

rozporządzeniu MSWiA. 

9. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych, w ramach RPO WM 2014-2020 

w zakresie określonym w załączniku nr 2 do 

Porozumienia. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych 

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w 

ustawie o ochronie danych osobowych, 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, zobowiązuje się do 

przetwarzania ich co najmniej w SL2014. 

11. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich 

kategorii czynności przetwarzania, o którym 
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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 RPO WM 2014-

2020, pod warunkiem niewyrażenia 

sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą 

w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia informacji o zamiarze 

powierzania przetwarzania danych 

osobowych do Instytucji Pośredniczącej 

i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze 

z każdym podmiotem, któremu powierza 

przetwarzanie danych osobowych 

umowę powierzenia przetwarzania 

mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

12. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 RPO WM 2014-2020, 

pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 

Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia informacji o 

zamiarze powierzania przetwarzania danych 

osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod 

warunkiem, że Beneficjent zawrze 

z każdym podmiotem, któremu powierza 

przetwarzanie danych osobowych umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w kształcie zasadniczo zgodnym 
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danych osobowych w kształcie 

zasadniczo zgodnym z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. 

10. Zakres danych osobowych powierzanych 

przez Beneficjentów podmiotom, o 

których mowa w ust. 9 został określony w 

załączniku nr 2. 

11. Beneficjent przekaże Instytucji 

Pośredniczącej wykaz podmiotów, o 

których mowa w ust. 9, za każdym razem, 

gdy takie powierzenie przetwarzania 

danych osobowych nastąpi, a także na 

każde jej żądanie. 

12. Do przetwarzania danych osobowych 

mogą być dopuszczone jedynie osoby 

upoważnione przez Beneficjenta oraz 

przez podmioty, o których mowa w ust. 

9, posiadające imienne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych, przy 

czym wydanie upoważnień nastąpi po 

zapoznaniu tych osób z przepisami w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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. 

14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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 ustawy o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisów prawa 
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13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta 

do wydawania i odwoływania osobom, o 

których mowa w ust. 12, imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w zbiorze, o którym 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 7 i 8 do 

Porozumienia. Instytucja Pośrednicząca 

dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta 

innych wzorów niż określone 

odpowiednio w załączniku 7 i 8 do 

Porozumienia, o ile zawierają one 

wszystkie elementy wskazane we 

wzorach określonych odpowiednio w 

załącznikach nr 7 i 8 .  

14. Imienne upoważnienia, o których mowa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego 

ochrony danych osobowych oraz za 

przetwarzanie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych niezgodnie z umową 

powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

15. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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 

Beneficjentów podmiotom, o których mowa 

w ust. 12 określony w załączniku nr 2 powinien 

być adekwatny do celu powierzenia oraz 

każdorazowo indywidualnie dostosowany 

przez Beneficjenta. 
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w ust. 13 są ważne do dnia odwołania, 

nie dłużej jednak niż do dnia, o którym 

mowa w § 17 ust. 2. Upoważnienie 

wygasa z chwilą ustania stosunku 

prawnego łączącego Beneficjenta z osobą 

wskazaną w ust. 12. Beneficjent winien 

posiadać przynajmniej jedną osobę 

legitymującą się imiennym 

upoważnieniem do przetwarzania danych 

osobowych odpowiedzialną za nadzór 

nad zarchiwizowaną dokumentacją do 

dnia, o którym mowa w § 17 ust. 2. 

15. Beneficjent prowadzi ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z wykonywaniem 

Porozumienia. 

16. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do dalszego umocowywania podmiotów, 

o których mowa w ust. 9, do wydawania 

oraz odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 12, upoważnień do 

17. Beneficjent przekaże Instytucji Pośredniczącej 

wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12, 

za każdym razem, gdy takie powierzenie 

przetwarzania danych osobowych nastąpi, a 

także na każde jej żądanie. 

18. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania 

danych osobowych przygotowuje 

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, przy czym wydanie upoważnień 

nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami 
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przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze, o którym 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. 

17. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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. 9. 

18. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do wykonywania wobec osób, których 

dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 24 i 

art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

w zakresie ochrony danych osobowych. 

20. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje 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. 

21. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego umocowuje Beneficjenta do 

wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 

którym mowa w ust. 1 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 7 i 8 do Porozumienia. 

Instytucja Pośrednicząca dopuszcza 

stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów 
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19. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta 

do takiego formułowania umów 

zawieranych przez Beneficjenta z 

podmiotami, o których mowa w ust. 9, by 

podmioty te były umocowane do 

wykonywania wobec osób, których dane 

dotyczą, obowiązków informacyjnych 

wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

20. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu 

poufności danych osobowych 

przetwarzanych przez mających do nich 

dostęp osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych. 

21. Beneficjent niezwłocznie informuje 

Instytucję Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy danych osobowych lub o 

niż określone odpowiednio w załączniku 7 i 8 

do Porozumienia, o ile zawierają one wszystkie 

elementy wskazane we wzorach określonych 

odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 .  

22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 

21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 

jednak niż do dnia, o którym mowa w § 17 ust. 

2. 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, o którym mowa w § 17 

ust. 2. 

23. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 
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ich niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym 

udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed 

Generalnym Inspektorem 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. 26. 

22. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 

Instytucji Pośredniczącej lub 

Powierzającemu, na każde ich żądanie, 

informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, a w szczególności 

osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 

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. 1 pkt 2, wydaje 

wyłącznie Powierzający. 

24. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

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. 

25. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

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 
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niezwłocznego przekazywania informacji 

o każdym przypadku naruszenia przez 

niego i osoby przez niego upoważnione 

do przetwarzania danych osobowych 

obowiązków dotyczących ochrony 

danych osobowych. 

23. Beneficjent umożliwi Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym, w 

miejscach, w których są przetwarzane 

powierzone dane osobowe, dokonanie 

kontroli zgodności przetwarzania 

powierzonych danych osobowych z 

ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych i 

rozporządzeniem MSWiA, oraz z  

Porozumieniem. Zawiadomienie o 

zamiarze przeprowadzenia kontroli 

powinno być przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

24. W przypadku powzięcia przez Instytucję 

mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Beneficjent 

jest zobowiązany odebrać od uczestnika 

Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 6 do Porozumienia. Oświadczenia 

przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie 

lub w innym miejscu, w którym są 

zlokalizowane dokumenty związane z 

Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie 

wymaga aneksowania Porozumienia. 

27. Instytucja Pośrednicząca, w imieniu 

Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do 

takiego formułowania umów zawieranych 

przez Beneficjenta z podmiotami, o których 

mowa w ust. 12, by podmioty te były 

umocowane do wykonywania wobec osób, 

których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 

RODO. 

28. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu 

tajemnicy  danych osobowych przetwarzanych 
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Pośredniczącą lub Powierzającego 

wiadomości  

o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta 

obowiązków wynikających z ustawy dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub 

z  Porozumienia, Beneficjent umożliwi 

Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez 

nie upoważnionym dokonanie 

niezapowiedzianej kontroli, w celu 

określonym w ust. 23. 

25. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającego, lub podmiotów przez nie 

upoważnionych, mają w szczególności 

prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy 

Beneficjenta, za okazaniem 

imiennego upoważnienia, 

do pomieszczenia, w którym 

jest zlokalizowany zbiór 

powierzonych do 

przez mających do nich dostęp osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

29. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję 

Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym 

udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed 

Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem 

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. 
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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 ustawą 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych 

osobowych, 

rozporządzeniem MSWiA 

oraz  Porozumieniem; 

2) żądać złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień przez 

osoby upoważnione do 

przetwarzania danych 

osobowych w zakresie 

niezbędnym do ustalenia 

40. 

30. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia 

Instytucji Pośredniczącej 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. 

31. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony 

danych osobowych, mogącego powodować w 

ocenie Powierzającego wysokie ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

Beneficjent na wniosek Instytucji 

Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami 

Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi 

osoby, których naruszenie ochrony danych 

osobowych dotyczy, o ile Instytucja 



 
 
  

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich 

dokumentów i wszelkich 

danych mających 

bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz 

sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin 

urządzeń, nośników oraz 

systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania 

danych osobowych. 

26. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 

zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz 

sposobu ich przetwarzania 

sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Instytucję 

Pośredniczącą, Powierzającego lub przez 

podmioty przez nie upoważnione albo 

przez inne instytucje upoważnione do 

Pośrednicząca o to wystąpi. 

32. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, zgłosi Instytucji Pośredniczącej 

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 je udzielać 

sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

33. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i 

Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 

określonych w art. 32 - 36 RODO. 

34. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i 

Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
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kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów. 

27. Powierzenie przetwarzania danych 

osobowych może zostać wypowiedziane 

przez Instytucję Pośredniczącą, w imieniu 

Powierzającego ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach 

zaistnienia: 

1) rażącego naruszenia przez 

Beneficjenta postanowienia 

Porozumienia; 

2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy 

realizacji Porozumienia szkody 

Powierzającemu lub innemu 

podmiotowi zaangażowanemu w 

realizację Projektu; 

3) uporczywego wstrzymywania się 

Beneficjenta z realizacją zaleceń 

pokontrolnych; 

4) wszczęcia postępowania sądowego 

przeciw Wykonawcy w związku z 

naruszeniem ochrony danych 

określonych w rozdziale III RODO. 

35. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

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 ustawą o ochronie danych 

osobowych, RODO, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącymi 

ochrony danych osobowych oraz z 

Porozumieniem. Zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno 

być przekazane podmiotowi kontrolowanemu 

co najmniej 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem kontroli. 

36. W przypadku powzięcia przez Instytucję 

Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości  

o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta 

obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczących 
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osobowych. 

28. Wszelkie decyzje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, 

odbiegających od ustaleń zawartych w 

Porozumieniu, powinny być 

przekazywane drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

29. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia 

jednej ze stron od powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

Wykonawca jest bezwzględnie 

zobowiązany do zwrotu powierzonych 

mu danych osobowych oraz skasowania 

wszelkich kopii tych danych, będących w 

posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć 

stosowne działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszego paragrafu. 

 

ochrony danych osobowych lub z 

Porozumienia, Beneficjent umożliwi Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym 

dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub 

audytu, w celu określonym w ust. 35. 

37. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającego, lub podmiotów przez nie 

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 
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danych osobowych z RODO, 

przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącymi 

ochrony danych osobowych oraz 

Porozumieniem; 

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 
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przetwarzania danych 

osobowych. 

38. Uprawnienia kontrolerów Instytucji 

Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu 

przez nich upoważnionego, o których mowa w 

ust. 35, nie wyłączają uprawnień wynikających 

z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

39. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub 

audytowi zgodności przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych 

osobowych, 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. 

40. Beneficjent zobowiązuje się zastosować 

zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz 
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sposobu ich przetwarzania sporządzonych w 

wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych 

przez Instytucję Pośredniczącą, 

Powierzającego lub przez podmioty przez nie 

upoważnione albo przez inne instytucje 

upoważnione do kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów. 

41. Instytucja Pośrednicząca w imieniu 

Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do 

zastosowania odpowiednio ustępów 35-40 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. 

42. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

może zostać wypowiedziane przez Instytucję 

Pośredniczącą, w imieniu Powierzającego ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

zaistnienia: 

1) rażącego naruszenia przez Beneficjenta 

postanowienia Porozumienia; 
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2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy 

realizacji Porozumienia szkody 

Powierzającemu lub innemu podmiotowi 

zaangażowanemu w realizację Projektu; 

3) uporczywego wstrzymywania się 

Beneficjenta z realizacją zaleceń 

pokontrolnych; 

4) wszczęcia postępowania sądowego 

przeciw Wykonawcy w związku z 

naruszeniem ochrony danych osobowych. 

43. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych, odbiegających od ustaleń 

zawartych w  Porozumieniu, powinny być 

przekazywane drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

44. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia 

jednej ze stron od powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Wykonawca jest 

bezwzględnie zobowiązany do zwrotu 

powierzonych mu danych osobowych oraz 

skasowania wszelkich kopii tych danych, 

będących w posiadaniu Wykonawcy oraz 
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podjąć stosowne działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego 

przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszego paragrafu. 

45. Przepisy ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do 

przetwarzania danych osobowych przez 

Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia 

umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z 

postanowieniami niniejszego paragrafu. 

 

7.  § 32 ust. 4 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia 

dwóch warunków  trwałości łącznie tj. do
45)

: 

1) zapewnienia trwałości utworzonych w 

ramach Projektu miejsc pracy po 

zakończeniu realizacji Projektu. Okres 

trwałości wynosi co najmniej  12 miesięcy 

od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest 

późniejszy niż termin przyznania dotacji, 

a w przypadku przedłużenia wsparcia 

- 
Usunięcie zapisu w związku z przyjęciem przez 

ZWM 26 lutego 2018 r. Informacji w sprawie 

stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 

stycznia 2018 r. 
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pomostowego w formie finansowej 

powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w 

formie finansowej (bez dotacji) – co 

najmniej 6 miesięcy od zakończenia 

wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie zakończenie 

stosunku pracy z osobą zatrudnioną na 

nowo utworzonym stanowisku pracy 

może nastąpić wyłącznie z przyczyn 

leżących po stronie pracownika; 

2) zapewnienia trwałości 

przedsiębiorstwa społecznego, tj. 

spełnienia łącznie wszystkich cech 

przedsiębiorstwa społecznego, o 

których mowa w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego na lata 2014-2020, 

przez okres o którym mowa w pkt 1. 

45)
 Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w 

wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r. 

8.  Przypis 46 

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w 

wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 

po 9 stycznia 2018 r. 

- 
Usunięcie przypisu w związku z przyjęciem przez 

ZWM 26 lutego 2018 r. Informacji w sprawie 

stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 

stycznia 2018 r. 

9.  § 32 ust. 6 

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego 

poddawania się procesowi akredytacji. 

Konsekwencją niepoddania się kolejnej 

akredytacji lub nieuzyskania przez 

Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie 

realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 8.  

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego 

poddawania się procesowi akredytacji. 

Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji 

lub nieuzyskania przez Beneficjenta kolejnej 

akredytacji w okresie realizacji Projektu jest 

rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.  

W wyniku usunięcia ust. 4 zmiana odwołania się 

do ustępów (z 7 i 8 na 6 i 7).  

 

 

Zmiana numeracji ust. z 6 na 5. 
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10.  § 32 ust. 7 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu 

OWES utracił akredytację przed terminem, na 

jaki akredytacja została przyznana z przyczyn 

od niego niezależnych (tzn. niewynikających z 

niespełnienia przez OWES Standardów 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

ramach AKSES), OWES ten może 

kontynuować udzielanie wsparcia w ramach 

projektu za zgodą IZ, która podejmując 

decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM 

2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz 

pod warunkiem, że OWES wystąpi z 

wnioskiem o przyznanie akredytacji 

niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją 

uzyska. Wydatki poniesione przez 

Beneficjenta od momentu utraty akredytacji 

przez OWES są kwalifikowalne pod 

warunkiem ponownego uzyskania akredytacji 

przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania 

ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą 

być uznane wydatki uwzględnione w planie 

zamknięcia działań projektowych, o którym 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu 

OWES utracił akredytację przed terminem, na jaki 

akredytacja została przyznana z przyczyn od niego 

niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia 

przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten 

może kontynuować udzielanie wsparcia w ramach 

projektu za zgodą IZ, która podejmując decyzję 

bierze pod uwagę zapisy RPO WM 2014-2020 i 

kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że 

OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie 

akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie 

ją uzyska. Wydatki poniesione przez Beneficjenta 

od momentu utraty akredytacji przez OWES są 

kwalifikowalne pod warunkiem ponownego 

uzyskania akredytacji przez ten OWES. 

W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za 

kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 

uwzględnione w planie zamknięcia działań 

projektowych, o którym mowa w ust. 7. 

W wyniku usunięcia ust. 4 zmiana odwołania się 

do ustępu (z 8 na 7).  

 

 

Zmiana numeracji ust. z 7 na 6. 
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mowa w ust. 8. 

11.  § 32 ust. 11 

Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy 

następuje na podstawie § 26 ust. 1 lub 2 lub § 

27, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta 

wynikających z ust. 4, 5 i 6, które 

zobowiązany jest on wykonywać w dalszym 

ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, 

o której mowa w § 28 ust. 5  

Rozwiązanie Porozumienia, bez względu na to czy 

następuje na podstawie § 26 ust. 1 lub 2 lub § 27, 

nie obejmuje obowiązków Beneficjenta 

wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany jest on 

wykonywać w dalszym ciągu. Powyższy warunek 

nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 28 ust. 5 

W wyniku usunięcia ust. 4 zmiana odwołania się 

do ustępów (z 4,5,i 6 na 4 i 5). 

 

Zmiana numeracji ust. z 11  na 10. 

12.  § 35 ust. 8  
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395); 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego. 

13.  § 35 ust. 10 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.   poz. 

1808 z późn. zm.); 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 362); 

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego. 

14.  Załącznik nr 2 Dostosowanie zapisów do Porozumienia w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych. 

15.  
Załączniki nr 6, 7 i 

8 

Dostosowanie zapisów RODO 

16.  Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.  
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Tabela zmian nr 5 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 
uchwała nr 857/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]. 

 

 
 

Uchwała nr 857/344/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 maja 2018 r. 
 

uchylająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4, w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 3, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) oraz art. 206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 

2018 r. poz. 62) - uchwala się, co następuje: 
§ 1. 

Traci moc uchwała nr 1044/258/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2017 r.  
w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]
1)

. 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie.  

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                           
1)

 Zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: nr 1464/276/17 z dnia 26 września 2017 r., nr 1789/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r., nr 2010/302/17 z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 

131/309/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. i nr 290/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. 


