Szanowni Klienci Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (dalej CPI),
W Unii Europejskiej wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące ujednolicenia polityki prywatności (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, tzw.
RODO), ochrony danych i zmiany polityki firm odnośnie prywatności. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności dotyczącą korzystania z konsultacji w
CPI (dotyczy konsultacji: za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych, bezpośrednich w siedzibie CPI oraz pisemnych za pomocą poczty tradycyjnej):
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Projektów Europejskich (dalej CPE) z siedzibą w Warszawie (02-672),
przy ul. Domaniewskiej 39A.
Może się Pan/Pani z nim skontaktowad:




drogą elektroniczną na adres e-mail punktinformacyjny@cpe.gov.pl,
telefonicznie pod numerem 22 378 31 77, 22 626 06 32 lub 22 626 06 33
lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

1) Centrum Projektów Europejskich powołało Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można kontaktowad się w sprawach związanych z Pana/Pani
danymi. Proszę kontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji dotyczących Funduszy Europejskich na podstawie udzielonej przez Pana/Panią
zgody.
3) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą byd udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy
przekazywad dane wyłącznie trzem grupom:
 osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mied dostęp do danych, aby wykonywad swoje
obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych (np. konsultanci innych Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich),
 innym odbiorcom danych, np. kurierom.
4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2020 roku.
5) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na posługiwanie się przez CPE Pana/Pani danymi osobowymi w dowolnym momencie poprzez wypełnienie i
przesłanie formularza zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://www.cpe.gov.pl/228,odwolanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych
osobowych Pana/Pani dotyczących.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak dostępu do Pana/Pani danych osobowych może uniemożliwid kontakt z Panem/Panią
i jednocześnie prawidłowe przeprowadzenie konsultacji.
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do paostwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się Polityką Prywatności dotyczącą korzystania z konsultacji w CPI oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu wymiany informacji oraz
obsługi korespondencji*.
Imię i Nazwisko (czytelny podpis wraz z datą) ………………………………………………………………………………………..……
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………..…..
Telefon ………………………………………………………………………..……..
Chcę otrzymywad newsletter CPI/informacje dotyczące Funduszy Europejskich w ramach usługi Prowadzenie klienta: TAK / NIE (niewłaściwe skreślid)
*Wypełnienie formularza z danymi dotyczy osób korzystających z usług bezpośrednio w siedzibie CPI.

