Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18
Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL
Lp.

Paragraf/ustęp/punkt Przed zmianą

Po zmianie

Uzasadnienie

Załącznik nr 2 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania
1.

pkt 3

Zakres danych osobowych powierzonych
Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze
pn. Kontrahenci beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WL na lata
2014 – 2020.

Zakres danych osobowych powierzonych
Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze
pn. Kontrahenci beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WL na lata
2014 – 2020.

(dot. osób fizycznych prowadzących (dot. osób fizycznych
jednoosobową działalność gospodarczą)
działalność gospodarczą)

Zmiana wynika z
konieczności
dostosowania wzoru
załącznika
do
zapisów
Rozporządzenia
prowadzących
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE,
Euratom)
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie
zasad
finansowych
mających
zastosowanie
do
budżetu
ogólnego
Unii,
zmieniające
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr
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283/2014
oraz
decyzję
nr
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
Euratom)
nr
966/2012
(tzw.
rozporządzenie
Omnibus).
2.

pkt 3,
dodano wiersz 4

3.

pkt 4,
tabela: Dane
uczestników
indywidualnych
wiersz 39

Brak zapisów

Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji Osoba w innej
społecznej (innej niż wymienione powyżej)
społecznej.

4.

Załącznik nr 2 -cały
dokument

Skorygowano omyłki pisarskie w numeracji.

5.

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

Oświadczenie
dotyczące
podania
szczególnych
kategorii
danych
osobowych
w
formularzu
zgłoszeniowym
uczestnika:
(należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)

WZÓR 1
Część III

niekorzystnej

sytuacji j.w.

Oświadczenie dotyczące szczególnych
kategorii danych osobowych: (należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)

1) Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia

Zmiana wynika z
konieczności
dostosowania wzoru
załącznika
do
zapisów
Rozporządzenia
1) Czy należysz do mniejszości Parlamentu
narodowej lub etnicznej, jesteś Europejskiego i Rady
migrantem lub osobą obcego (UE,
Euratom)
pochodzenia?
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie
zasad
finansowych
mających
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j.w.

 wyrażam zgodę na podanie
informacji  odmawiam podania
informacji

2) Osoba z niepełnosprawnościami
 wyrażam zgodę na podanie
informacji  odmawiam podania
informacji

3) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej niż wymienione poniżej:
a. Osoba
należąca
do
mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
b. Osoba
bezdomna
lub
dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
c. Osoba
z
niepełnosprawnościami
 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

 Tak
 Nie
zastosowanie
do
ogólnego

Odmawiam
podania budżetu
Unii,
zmieniające
informacji
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
2) Czy
jesteś
osobą
z 1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
niepełnosprawnościami?
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr
 Tak
 Nie
oraz

Odmawiam
podania 283/2014
decyzję
nr
informacji
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
nr
3) Czy
jesteś
osobą
w
innej Euratom)
(tzw.
niekorzystnej sytuacji społecznej niż 966/2012
rozporządzenie
wymienione powyżej w punktach 1 i
2 (może to być np. bezdomność, Omnibus).
wykluczenie z dostępu do mieszkań,
pochodzenie z obszarów wiejskich,
wykształcenie
poniżej
podstawowego
pomimo
wieku
typowego dla ukończenia szkoły
podstawowej
lub
inne
cechy
powodujące
wykluczenie
społeczne)?
 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji
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6.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem Jw.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 1
Pkt 11
7.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem Jw.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 2
Pkt 8
8.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem Jw.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 3
Pkt 8
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9.

W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL (kwoty ryczałtowe).
Lp.

Paragraf/ustęp/punkt Przed zmianą

Po zmianie

Załącznik nr 2 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania
1.

pkt 3

Zakres danych osobowych powierzonych
Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze
pn. Kontrahenci beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WL na lata
2014 – 2020.

Zakres danych osobowych powierzonych
Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze
pn. Kontrahenci beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WL na lata
2014 – 2020.

(dot. osób fizycznych prowadzących (dot. osób fizycznych
jednoosobową działalność gospodarczą)
działalność gospodarczą)

Zmiana wynika z
konieczności
dostosowania wzoru
załącznika
do
zapisów
Rozporządzenia
prowadzących
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE,
Euratom)
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie
zasad
finansowych
mających
zastosowanie
do
budżetu
ogólnego
Unii,
zmieniające
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr
283/2014
oraz
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decyzję
nr
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012
(tzw. rozporządzenie
Omnibus).
2.

pkt 3,
dodano wiersz 4

3.

Załącznik nr 2 -cały
dokument

4.

Pkt 4,
tabela: Dane
uczestników
indywidualnych
wiersz 39

Brak zapisów

Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP

j.w.

Skorygowano omyłki pisarskie w numeracji.
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji Osoba w innej
społecznej (innej niż wymienione powyżej)
społecznej.

niekorzystnej

sytuacji Zmiana wynika z
konieczności
dostosowania wzoru
załącznika
do
zapisów
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE,
Euratom)
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie
zasad
finansowych
mających
zastosowanie
do
budżetu
ogólnego
Unii,
zmieniające
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
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5.

Załącznik nr 4 do
umowy: Wzory dot.
obowiązku
informacyjnego w
zakresie
przetwarzania
danych osobowych
WZÓR 1
Część III

Oświadczenie
dotyczące
podania
szczególnych
kategorii
danych
osobowych
w
formularzu
zgłoszeniowym
uczestnika:
(należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)
1) Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia

1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr
283/2014
oraz
decyzję
nr
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012
(tzw. rozporządzenie
Omnibus).
Oświadczenie dotyczące szczególnych j.w.
kategorii danych osobowych: (należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)

 wyrażam zgodę na podanie
informacji  odmawiam podania
informacji

2) Osoba z niepełnosprawnościami

1) Czy należysz do mniejszości
narodowej lub etnicznej, jesteś
migrantem lub osobą obcego
pochodzenia?
 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji

2) Czy
jesteś
osobą
niepełnosprawnościami?

z

 wyrażam zgodę na podanie
informacji  odmawiam podania
informacji
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3) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej niż wymienione poniżej:
a. Osoba
należąca
do
mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
b. Osoba
bezdomna
lub
dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
c. Osoba
z
niepełnosprawnościami
 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

6.

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

 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji

3) Czy
jesteś
osobą
w
innej
niekorzystnej sytuacji społecznej niż
wymienione powyżej w punktach 1 i
2 (może to być np. bezdomność,
wykluczenie z dostępu do mieszkań,
pochodzenie z obszarów wiejskich,
wykształcenie
poniżej
podstawowego
pomimo
wieku
typowego dla ukończenia szkoły
podstawowej
lub
inne
cechy
powodujące
wykluczenie
społeczne)?
 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem Jw.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 1
Pkt 11
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7.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem Jw.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 2
Pkt 8
8.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem Jw.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 3
Pkt 8
9.

W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych.

Załącznik nr 7A 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

Załącznik nr 4 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Partnerom do przetwarzania
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1.

pkt 2

Zakres danych osobowych powierzonych
Partnerom do przetwarzania w zbiorze
pn.
Personel
projektów
współfinansowanych w ramach RPO WL
na lata 2014 – 2020

Zakres danych osobowych powierzonych Zmiana wynika z
Partnerom do przetwarzania w zbiorze pn. konieczności
Personel projektów współfinansowanych w dostosowania wzoru
ramach RPO WL na lata 2014 – 2020
załącznika do
zapisów
(osób
fizycznych
prowadzących
Rozporządzenia
jednoosobową działalność gospodarczą)
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE, Euratom)
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie zasad
finansowych
mających
zastosowanie do
budżetu ogólnego
Unii, zmieniające
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz
decyzję nr
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012
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2.

pkt 3

Zakres danych osobowych powierzonych
Beneficjentowi do przetwarzania w
zbiorze pn. Kontrahenci beneficjentów
projektów realizowanych w ramach RPO
WL na lata 2014 – 2020.

(tzw. rozporządzenie
Omnibus).
Zakres danych osobowych powierzonych j.w.
Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze pn.
Kontrahenci
beneficjentów
projektów
realizowanych w ramach RPO WL na lata
2014 – 2020.

(dot. osób fizycznych prowadzących (dot.
osób
fizycznych
jednoosobową działalność gospodarczą) działalność gospodarczą)
3.

pkt 3,
dodano wiersz 4

4.

Załącznik nr 5 do
umowy: Wzory dot.
obowiązku
informacyjnego w
zakresie
przetwarzania
danych osobowych

Brak zapisów

prowadzących

Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP

j.w.

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem j.w.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 1
Pkt 11
5.

Załącznik nr 5 do
umowy: Wzory dot.
obowiązku
informacyjnego w
zakresie
przetwarzania
danych osobowych

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem j.w.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 2
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Pkt 8
6.

Załącznik nr 5 do
umowy: Wzory dot.
obowiązku
informacyjnego w
zakresie
przetwarzania
danych osobowych

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem j.w.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 3
Pkt 8
7.

Załącznik nr 5 do
umowy: Wzory dot.
obowiązku
informacyjnego w
zakresie
przetwarzania
danych osobowych
WZÓR 1
Część III

Oświadczenie dotyczące podania
szczególnych
kategorii
danych
osobowych
w
formularzu
zgłoszeniowym uczestnika: (należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)

Oświadczenie dotyczące szczególnych j.w.
kategorii danych osobowych: (należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)

1) Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

2) Osoba z niepełnosprawnościami

1) Czy
należysz
narodowej lub
migrantem
lub
pochodzenia?

do
mniejszości
etnicznej, jesteś
osobą
obcego

 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji

2) Czy
jesteś
osobą
niepełnosprawnościami?

z
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 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji

3) Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji
społecznej
niż
wymienione poniżej:
a. Osoba
należąca
do
mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
b. Osoba bezdomna lub
dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
c. Osoba
z
niepełnosprawnościami

3) Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej niż wymienione
powyżej w punktach 1 i 2 (może to być
np. bezdomność,
wykluczenie
z
dostępu do mieszkań, pochodzenie z
obszarów wiejskich, wykształcenie
poniżej podstawowego pomimo wieku
typowego dla ukończenia szkoły
podstawowej
lub
inne
cechy
powodujące wykluczenie społeczne)?

 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

8.

 Tak
 Nie

Odmawiam
podania
informacji

W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych.
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Załącznik nr 7B 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

§ 8 ust.13

1.

Partnerzy,
zobowiązują
się
do
przetwarzania powierzonych danych
osobowych w SL2014 rejestrując dane
zgodnie z aktualnym Podręcznikiem
Beneficjenta (Instrukcją użytkownika B)
oraz
Wytycznymi
w
zakresie
warunków
gromadzenia
i
przekazywania danych.

Partnerzy, zobowiązują się do przetwarzania
powierzonych danych osobowych w SL2014
rejestrując dane zgodnie z aktualnym
Podręcznikiem
Beneficjenta
(Instrukcją
użytkownika B) oraz Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania
danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020.
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Uzasadnienie
Zmiana wynika z
konieczności
dostosowania wzoru
umowy o partnerstwie
do zapisów
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE, Euratom)
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie zasad
finansowych
mających
zastosowanie do
budżetu ogólnego
Unii, zmieniające
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr

283/2014 oraz
decyzję nr
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012
(tzw. rozporządzenie
Omnibus).
2.

§ 9 ust.3

Partnerzy
wyznaczają
osoby
uprawnione do wykonywania w ich
imieniu czynności związanych z
realizacją projektu w SL2014 i zgłaszają
je Partnerowi Wiodącemu. Zgłoszenie
ww. osób, zmiana ich uprawnień lub
wycofanie dostępu jest dokonywane
odpowiednio na podstawie Wniosku o
nadanie/zmianę dostępu dla osoby
uprawnionej w ramach SL2014 lub
Wniosku o wycofanie dostępu dla osoby
uprawnionej
w
ramach
SL2014
określonych w Wytycznych w zakresie
warunków
gromadzenia
i
przekazywania danych i stanowiących
załącznik nr 7 do umowy. Zmiana
załącznika nie wymaga aneksu do
umowy. Wszelkie działania w SL2014
osób uprawnionych są traktowane w
sensie
prawnym
jako
działanie
Partnerów. Lista osób uprawnionych do
reprezentowania Partnera w zakresie
obsługi SL2014 stanowi załącznik nr 8

Partnerzy wyznaczają osoby uprawnione do j.w.
wykonywania w ich imieniu czynności
związanych z realizacją projektu w SL2014 i
zgłaszają
je
Partnerowi
Wiodącemu.
Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień
lub wycofanie dostępu jest dokonywane
odpowiednio na podstawie Wniosku o
nadanie/zmianę
dostępu
dla
osoby
uprawnionej w ramach SL2014 lub Wniosku o
wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w
ramach SL2014 stanowiących załącznik nr 7
do umowy. Zmiana załącznika nie wymaga
aneksu do umowy. Wszelkie działania w
SL2014 osób uprawnionych są traktowane w
sensie prawnym jako działanie Partnerów.
Lista osób uprawnionych do reprezentowania
Partnera w zakresie obsługi SL2014 stanowi
załącznik nr 8 do umowy. Aktualizacja
przedmiotowej listy nie wymaga aneksu do
umowy.
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do umowy. Aktualizacja przedmiotowej
listy nie wymaga aneksu do umowy.

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

pkt 3

Zakres
danych
osobowych
powierzonych Beneficjentowi do
przetwarzania
w
zbiorze
pn.
Kontrahenci beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WL na
lata 2014 – 2020.

Zakres danych osobowych powierzonych
Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze
pn. Kontrahenci beneficjentów projektów
realizowanych w ramach RPO WL na lata
2014 – 2020.

(dot. osób fizycznych
(dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
jednoosobową
działalność
gospodarczą)

Zmiana wynika z
konieczności
dostosowania wzoru
załącznika do zapisów
Rozporządzenia
prowadzących Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE, Euratom)
2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w
sprawie zasad
finansowych
mających
zastosowanie do
budżetu ogólnego
Unii, zmieniające
rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
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4.

pkt 3,
dodano wiersz 4

5.

pkt 4
tabela Dane
uczestników
indywidualnych

Brak zapisów

Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP

osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione
powyżej)

osoba w
społecznej

innej

niekorzystnej

223/2014 i (UE) nr
283/2014 oraz
decyzję nr
541/2014/UE, a także
uchylające
rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012
(tzw. rozporządzenie
Omnibus).
j.w.

sytuacji j.w.

wiersz 39
6.

Załącznik nr 2 -cały
dokument

7.

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

Skorygowano omyłki pisarskie w numeracji.
Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem j.w.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 1
Pkt 11
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8.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem j.w.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 2
Pkt 8
9.

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

Mogę skontaktować się z Inspektorem Mogę skontaktować się z Inspektorem j.w.
Ochrony Danych wysyłając wiadomość Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
na adres: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin. adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego) lub iod@miir.gov.pl (IOD w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

WZÓR 3
Pkt 8
10.

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

Oświadczenie dotyczące podania
szczególnych
kategorii
danych
osobowych
w
formularzu
zgłoszeniowym uczestnika: (należy
zaznaczyć właściwe pole w ramach
każdego punktu)

Oświadczenie dotyczące szczególnych Zmiana wynika z
kategorii danych osobowych: (należy konieczności
zaznaczyć właściwe pole w ramach dostosowania wzoru
każdego punktu)
załącznika do zapisów
Rozporządzenia
1) Czy
należysz
do
mniejszości Parlamentu
narodowej lub etnicznej, jesteś Europejskiego i Rady
1) Osoba należąca do mniejszości
migrantem
lub
osobą
obcego (UE, Euratom)
narodowej lub etnicznej, migrant,
pochodzenia
2018/1046 z dnia 18
osoba obcego pochodzenia
lipca 2018 r. w
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 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

2) Osoba z niepełnosprawnościami
 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji

3) Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji
społecznej
niż
wymienione poniżej:
a. Osoba
należąca
do
mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant,
osoba
obcego
pochodzenia
b. Osoba bezdomna lub
dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
c. Osoba
z
niepełnosprawnościami

 Tak
 Nie
sprawie zasad

Odmawiam
podania finansowych
mających
informacji
zastosowanie do
budżetu ogólnego
2) Czy
jesteś
osobą
z Unii, zmieniające
rozporządzenia (UE)
niepełnosprawnościami?
nr 1296/2013, (UE) nr
1301/2013, (UE) nr
 Tak
 Nie
1303/2013, (UE) nr

Odmawiam
podania 1304/2013, (UE) nr
informacji
1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr
3) Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej 283/2014 oraz
sytuacji społecznej niż wymienione decyzję nr
powyżej w punktach 1 i 2 (może to być 541/2014/UE, a także
np. bezdomność,
wykluczenie
z uchylające
dostępu do mieszkań, pochodzenie z rozporządzenie (UE,
obszarów wiejskich, wykształcenie
Euratom) nr 966/2012
poniżej podstawowego pomimo wieku
typowego dla ukończenia szkoły (tzw. rozporządzenie
podstawowej
lub
inne
cechy Omnibus).
powodujące wykluczenie społeczne)?
 Tak

informacji

 Nie
Odmawiam
podania
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 wyrażam zgodę na podanie
informacji
 odmawiam
podania informacji
11.

W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych.
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