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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 

 

Lp. 

Rozdział/ 

Punkt/ 

Podpunkt 

Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.4. Źródła 

finansowania  

i kwota środków 

przeznaczona na 

konkurs 

pkt 1 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 

w ramach konkursu – kwota dofinansowania 

publicznego wynosi 11 700 000,00 Euro,  

tj. 51 256 530,001 PLN, przy czym: 

a) maksymalne współfinansowanie  

ze środków EFS (85% wartości projektów): 

48 408 945,00 PLN; 

b) maksymalny udział budżetu państwa  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

(5% wartości projektów): 2 847 585,00 PLN; 

c) wymagany minimalny wkład własny  

w wysokości 10% wartości projektów: 

5 695 170,00 PLN. 

1 Kwota przeliczona wg kursu 1EUR – 4,3809 PLN. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 

w ramach konkursu – kwota dofinansowania 

publicznego wynosi 20 553 465,88 Euro,  

tj. 91 800 000,001 PLN, przy czym: 

a) maksymalne współfinansowanie  

ze środków EFS (85% wartości projektów): 

86 700 000,00 PLN; 

b) maksymalny udział budżetu państwa  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

(5% wartości projektów): 5 100 000,00 PLN; 

c) wymagany minimalny wkład własny  

w wysokości 10% wartości projektów:  

10 200 000,00 PLN. 

1 Kwota przeliczona wg kursu 1EUR – 4,4664 PLN. 

Zwiększenie kwoty alokacji 

przeznaczonej na konkurs. 

2.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.4. Źródła 

finansowania  

i kwota środków 

przeznaczona na 

konkurs 

pkt 7 

W ramach kwoty dofinansowania zostanie 

utworzona rezerwa finansowa na procedurę 

odwoławczą w wysokości minimum 5 125 653,00 

PLN z przeznaczeniem na podpisanie umów  

o dofinansowanie projektów wyłonionych w wyniku 

pozytywnego rozpatrzenia środków 

odwoławczych. Środki niewykorzystane z ww. 

rezerwy mogą zostać przeznaczone na 

dofinansowanie kolejnych wniosków z Listy 

projektów, które spełniły kryteria i uzyskały 

W ramach kwoty dofinansowania zostanie 

utworzona rezerwa finansowa na procedurę 

odwoławczą w wysokości minimum 9 180 000,00 

PLN z przeznaczeniem na podpisanie umów  

o dofinansowanie projektów wyłonionych w wyniku 

pozytywnego rozpatrzenia środków 

odwoławczych. Środki niewykorzystane z ww. 

rezerwy mogą zostać przeznaczone na 

dofinansowanie kolejnych wniosków z Listy 

projektów, które spełniły kryteria i uzyskały 

Zwiększenie kwoty przeznaczonej  

na rezerwę finansową  

na procedurę odwoławczą 

wynikająca ze zwiększenia kwoty 

alokacji. 
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wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania. 

wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania. 

3.  

II. INFORMACJE 

O KONKURSIE 

2.4. Źródła 

finansowania  

i kwota środków 

przeznaczona na 

konkurs 

pkt 9 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie określona 

w pkt 1 została przeliczona na podstawie kursu 

EUR określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu 

Terytorialnego, obowiązującego w miesiącu,  

w którym opublikowano ogłoszenie o konkursie. 

Niezależnie od zmian kursu EUR po ogłoszeniu 

konkursu, kwota przeznaczona na dofinansowanie 

w PLN nie może przekroczyć kwoty określonej  

w pkt 1, chyba że IZ RPO podejmie decyzję  

o możliwości zwiększenia tej kwoty. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie określona 

w pkt 1 została przeliczona na podstawie kursu 

EUR określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu 

Terytorialnego, obowiązującego w miesiącu,  

w którym opublikowano zmiany do Regulaminu 

konkursu. Niezależnie od zmian kursu EUR po 

ogłoszeniu konkursu, kwota przeznaczona na 

dofinansowanie w PLN nie może przekroczyć 

kwoty określonej w pkt 1, chyba że IZ RPO 

podejmie decyzję o możliwości zwiększenia tej 

kwoty. 

Zmiana wynika ze zwiększenia 

kwoty alokacji przeznaczonej na 

konkurs i aktualizacji kursu Euro. 

4.  

IV. ZASADY 

FINANSOWANIA 

PROJEKTU 

4.4.5. Realizacja 

zamówień w 

ramach projektów 

pkt 1 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku 

korzystania z wyłączeń ze stosowania Pzp lub 

zasady konkurencyjności należy przeprowadzić 

rozeznanie rynku zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 

Wytycznych kwalifikowalności oraz 

postanowieniami umowy o dofinansowanie 

projektu. 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT) należy przeprowadzić 

rozeznanie rynku zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 

Wytycznych kwalifikowalności oraz 

postanowieniami umowy o dofinansowanie 

projektu. 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 

Lp. 
Paragraf/ 

ustęp/punkt 
Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  Definicje 

§ 1, ust. 12 
„Administratorze” - oznacza to odpowiednio: „Administratorze” - oznacza to odpowiednio: 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 
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1) Województwo Lubelskie z siedzibą w 

Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 dla 

zbioru pn.:  

a) „Uczestnicy projektów dofinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego 2014-2020”, 

b) Personel projektów współfinansowanych 

w ramach RPO WL na lata 2014 –2020, 

c) Kontrahenci beneficjentów projektów 

realizowanych w ramach RPO WL na 

lata 2014 – 2020. 

2) Ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wspólna 2/4 dla zbioru pn. „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”, 

1) Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Artura Grottgera 4 dla zbiorów pn.:  

a) Uczestnicy projektów dofinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2014-2020, 

b) Personel projektów współfinansowanych 

w ramach RPO WL na lata 2014 –2020, 

c) Kontrahenci beneficjentów projektów 

realizowanych w ramach RPO WL na lata 

2014 – 2020. 

2) Ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 

2/4 dla zbioru pn. „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”, 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

22 sierpnia 2019 r. 

2.  

§ 3, ust. 6 

Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 1 

stanowiąca pomoc de minimis/ pomoc publiczną 

w wysokości …. PLN udzielaną Beneficjentowi w 

oparciu o niniejszą umowę jest zgodna ze 

wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 

2012 C 326 z 26.10.2012) oraz jest zwolniona z 

wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 ww. 

Traktatu.  

Pomoc publiczna udzielana jest Beneficjentowi 

na podstawie programu pomocowego o numerze 

referencyjnym….. 

Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 1 w 

wysokości …. PLN, stanowiąca pomoc de minimis/ 

pomoc publiczną udzielaną Beneficjentowi w 

oparciu o niniejszą umowę jest zgodna ze 

wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 

2012 C 326 z 26.10.2012) oraz jest zwolniona z 

wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 ww. 

Traktatu.  

Pomoc publiczna udzielana jest Beneficjentowi na 

podstawie programu pomocowego o numerze 

referencyjnym….. 

j. w. 
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3.  
Konkurencyjność 

wydatków 

§ 23, ust. 4 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz w 

przypadku korzystania z wyłączeń ze 

stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub zasady konkurencyjności, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków istnieje obowiązek 

zastosowania procedury rozeznania rynku dla 

zakupu usługi lub towaru .  

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT), zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków istnieje 

obowiązek zastosowania procedury rozeznania 

rynku dla zakupu usługi lub towaru55 .  
 

55 W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. 

PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie możliwe 

jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o 

której mowa w sekcji 6.5.2, zamiast rozeznania 

rynku. W takiej sytuacji, warunki kwalifikowalności 

z sekcji 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności muszą 

być spełnione. 

j. w.  

4.  
Ochrona danych 

osobowych 

§ 24. 

ust. 2 

Na podstawie Porozumienia w sprawie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

ramach Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych w związku  

z realizacją  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 nr RPLU/08/2015 zawartego 

pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju  

a Instytucją  Zarządzającą RPO oraz w związku 

z art. 28 RODO, Instytucja Zarządzająca 

powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych, w imieniu i na rzecz ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego w 

zbiorze pod nazwą „Centralny System 

Teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych” na zasadach i w celu 

opisanym w niniejszym paragrafie. 

Na podstawie Porozumienia w sprawie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

ramach Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych w związku z 

realizacją  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr 

RPLU/08/2015 z dnia 9 września 2015 r. z późn. 

zm. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju a Zarządem Województwa Lubelskiego 

zwanego dalej Instytucją  Zarządzającą RPO oraz 

w związku z art. 28 RODO, Instytucja Zarządzająca 

powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych, w imieniu i na rzecz ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego w 

zbiorze pod nazwą „Centralny System 

Teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych” na zasadach i w celu 

opisanym w niniejszym paragrafie. 

Zmiana dotyczy doprecyzowania 

zapisów dotyczących Porozumienia 

w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych  

w ramach Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego. 
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5.  
§37 ust. 2 

pkt 11 

załącznik nr 11: Wzór oświadczenia o 

kwalifikowalności VAT. 

załącznik nr 11: Oświadczenie o kwalifikowalności 

VAT. 

Ujednolicenie nazewnictwa 

załączników 

 Załącznik nr 2 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania 

6.  Tabela Osoby 

fizyczne i osoby 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą, 

których dane 

będą 

przetwarzane  

w związku 

 z badaniem 

kwalifikowalności 

środków 

w projekcie 

 10 Numer działki 

11 Obręb 

12 Numer księgi wieczystej 

13 Numer przyłącza gazowego 

14         Gmina  

Rozszerzenie zakresu danych 

osobowych  

 
Załącznik nr 4 do umowy: Wzory dot. obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych 

7.  – WZÓR 1 – 

 OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA 
PROJEKTU 

Pkt 11 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego) lub iod@mfipr.gov.pl 
(IOD w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej). 

Aktualizacja nazwy ministerstwa 
oraz adresu e-mail Inspektora 
Ochrony Danych. 

8.  – WZÓR 2 – 

OŚWIADCZENIE 
PERSONELU 
PROJEKTU 

Pkt 8 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego) lub iod@mfipr.gov.pl 
(IOD w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej). 

jw. 

9.  – WZÓR 3 – Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego) lub iod@mfipr.gov.pl 

jw. 
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OŚWIADCZENIE 
KONTRAHENTA 

PROJEKTU 

Pkt 8 

iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju). 

(IOD w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej). 

 
Załącznik nr 5 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

10.   Brak przypisu Dodano przypis w brzmieniu: 
Aktualizacja wzoru nie wymaga aneksu do umowy. 
We wzorze należy stosować aktualny logotyp. 
 

Doprecyzowanie zapisów 

 
Załącznik nr 6 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

11.   Brak przypisu Dodano przypis w brzmieniu: 
Aktualizacja wzoru nie wymaga aneksu do umowy. 
We wzorze należy stosować aktualny logotyp. 
 

Doprecyzowanie zapisów 

 
W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych. 

 

Załącznik nr 6A do Regulaminu konkursu – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Lp. 
Paragraf/ 

ustęp/punkt 
Przed zmianą Po zmianie 

Uzasadnienie 

1.  

§ 8. 

Przetwarzanie 
danych 

osobowych 

Ust. 19 

Instytucja Zarządzająca umocowuje Partnerów 

do wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 17, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 

których mowa w ust. 1 oraz do dalszego 

umocowania podmiotów, o których mowa w ust. 

14 do tych czynności. Wzór upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych oraz wzór 

Partner wiodący umocowuje Partnerów do 

wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 17, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 

których mowa w ust. 1 oraz do dalszego 

umocowania podmiotów, o których mowa w ust. 

14 do tych czynności. Wzór upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych oraz wzór 

Doprecyzowanie zapisów. 
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odwołania upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych zostały określone 

odpowiednio w załączniku nr 6 i 7 do umowy. 

Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie 

przez Partnerów oraz podmioty, o których mowa 

w ust. 14 innych wzorów o ile zawierają one 

wszystkie elementy wskazane we wzorach 

określonych odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7. 

Partnerzy prowadzą ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją projektu. 

odwołania upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych zostały określone 

odpowiednio w załączniku nr 6 i 7 do umowy. 

Partner wiodący dopuszcza stosowanie przez 

Partnerów oraz podmioty, o których mowa w ust. 

14 innych wzorów o ile zawierają one wszystkie 

elementy wskazane we wzorach określonych 

odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7. Partnerzy 

prowadzą ewidencję osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją projektu. 

 załącznik nr 11: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

2. 

– WZÓR 1 – 

 OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA 
PROJEKTU 

Pkt 11 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej). 

Aktualizacja nazwy ministerstwa 

oraz adresu e-mail Inspektora 

Ochrony Danych. 

3. 

– WZÓR 2 – 

OŚWIADCZENIE 
PERSONELU 
PROJEKTU 

Pkt 8 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej). 

jw.  

4. 

– WZÓR 3 – 

OŚWIADCZENIE 
KONTRAHENTA 

PROJEKTU 

Pkt 8 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomość na adres email: 
iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 
iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej). 

jw.  

 
W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych. 
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Załącznik nr 6B do Regulaminu konkursu – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (projekt rozliczany w formule partnerskiej) 

Lp. 
Paragraf/ 

ustęp/punkt 
Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1. § 8. 

Przetwarzanie 
danych 

osobowych 

Ust. 20 

Instytucja Zarządzająca umocowuje Partnerów 

do wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 18, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 

których mowa w ust. 1 oraz do dalszego 

umocowania podmiotów, o których mowa w ust. 15 

do tych czynności. Wzór upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych oraz wzór 

odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych zostały określone odpowiednio w 

załączniku nr 5 i 6 do umowy. Instytucja 

Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez 

Partnerów oraz podmioty, o których mowa w ust. 

15 innych wzorów o ile zawierają one wszystkie 

elementy wskazane we wzorach określonych 

odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6. 

Upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt. 

4 nadawane są wraz z dostępem do SL2014. 

Partnerzy prowadzą ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją projektu. 

Parter wiodący umocowuje Partnerów do 

wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 18, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o 

których mowa w ust. 1 oraz do dalszego 

umocowania podmiotów, o których mowa w ust. 15 

do tych czynności. Wzór upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych oraz wzór 

odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych zostały określone odpowiednio w 

załączniku nr 5 i 6 do umowy. Partner wiodący 

dopuszcza stosowanie przez Partnerów oraz 

podmioty, o których mowa w ust. 15 innych wzorów 

o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane 

we wzorach określonych odpowiednio w 

załącznikach nr 5 i 6. Upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o 

którym mowa w ust. 1 pkt. 4 nadawane są wraz z 

dostępem do SL2014. Partnerzy prowadzą 

ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych w związku z realizacją 

projektu. 

Doprecyzowanie zapisów. 

 
Załącznik nr 3 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Partnerom do przetwarzania 

2. Tabela: Osoby 

fizyczne i osoby 

prowadzące 

 10 Numer działki 

11 Obręb 

12 Numer księgi wieczystej 

Rozszerzenie zakresu danych 

osobowych  
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działalność 

gospodarczą, 

których dane 

będą 

przetwarzane  

w związku  

z badaniem 

kwalifikowalności 

środków 

w projekcie 

13 Numer przyłącza gazowego 

3. 

 

– WZÓR 1 – 

OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA 
PROJEKTU 

Pkt 11 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 

Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy i 

Polityki Regionalnej). 

Aktualizacja nazwy ministerstwa 

oraz adresu e-mail Inspektora 

Ochrony Danych. 

4. 

 

– WZÓR 2 – 

OŚWIADCZENIE 
PERSONELU 
PROJEKTU 

Pkt 8 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 

Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy i 

Polityki Regionalnej). 

jw.  

5. 

 

– WZÓR 3 – 

OŚWIADCZENIE 
KONTRAHENTA 

PROJEKTU 

Pkt 8 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

iod@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i 

Rozwoju). 

Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@lubelskie.pl (IOD w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub 

iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy i 

Polityki Regionalnej). 

jw.  

 
W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych. 

 

 


