Zanądzenie numer 83120
Wójta Gminy Puck
z dnia 31.03,2020

r.

w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku

z rea|izacjązadań w ramach projektu
,,Czas zacząć działać|,,. kompIeksowy program aktywizacji społeczno.zawodowejzagrożonych
wyk|uczeniem mieszkańców Gminy Puck,
okreś|onych umową nr RPPM.06 '01,02.22.0029/19.00 z dnia 14.02,2020r. o dofinansowanie
Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach RPO
Województwa Pomorskiego na \ata 201 4.2020
przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznejw Pucku
Na podstawie art' 31 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t'j. Dz.U. z2019r,,poz,
506 z póŹn. zm.) w zw. z $ 21 pkt 9 umowy nr RPPM.06 'o1,O2.22-Oo29l19-00 z dnia 14'O2'202Or' o
dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w

RPo Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanej

da|ej Umową w związku z art,28
Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z27 kwietnia 2016 r'w sprawie
ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

ramach

ust.

3

przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/56^/VE (ogo|ne rozporządzenie o ochronie danych),

Wójt Gminy Puck
zarządza, co n astęp

uje

:

$ 1 Upoważnienie i polecenie
Jako Beneficjent projektu wspołfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach RPo Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014.2020 po|ecam Gminnemu oŚrodkowi Pomocy
Społecznej w Pucku z siedzibąw B4-100 Puck, ul' 10 Lutego 38 (zwanego da|ej GoPS), przetwarzanie
danych osobowych w związku z rea|izaĄą zadań w ramach projektu ,,Czas zacząc działaĆ|''
komp|eksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej zagrozonych wykluczeniem mieszkańcow
Gminy Puck, z upowaznienia i imieniu Administratora danych jakim jest Instytucja Zarządzająca-Zarząd
Wojewodztwa Pomorskiego,

1'
2.
3.

4,
5.

$ 2 Podstawowe zasady
pzetwarzania
jest
Przedmiotem
rea|izacja zadań w ramach projektu ,,Czas zacząc działać!'' komp|eksowy program aktywizacji społeczno.zawodowej zagrozonych wykluczeniem mieszkańcow

Gminy Puck.
Zakres przetwazania obejmuje zestaw operacjiwykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposob zautomatyzowany Iub niezautomatyzowany niezbędny do rea|izacji
zadania wskazanego w ust. '1.

Charakter przetwarzania obejmuje czynności przetwarzania, reaIizowane W sposob ciągły
i niezbędny do rea|izacji zadań'
Celem przetwarzania jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrozonych wyk|uczeniem
mieszkańcow Gminy Puck.
Rodzaj danych osobowych i kategorie osob przetwarzanych w związku z rea|izaqąprogramu

to:

dane uczestnikow projektu - dane identyfikacyjne, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL,
dane dot. niepełnosprawności, posiadanych kwa|ifikacji, sytuacji zyciowej oraz inne dane
p rzetwarzan e przy rea|izaĄi zad an a
dane usługodawcow - dane identyfikacyjne, adres zamieszkania |ub prowadzenia działa|ności,
i

b.

;

PESEL, NlP, REGON posiadanych kwalifikacji oraz inne dane przetwazane w

z zawieraniem umów w ramach projektu.

zwiazku

$ 3 obowiązki i prawa Beneficjenta

1. Za

rea|izac)ę zadań Beneficjenta wynikających z niniejszego zaządzenia odpowiada Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Puck.

2'

obowiązki Beneficjenta:

a'

przekazanie Instytucji Zarządzającejwykazu podmiotow, ktÓrym powierzyłprzetwarzanie danych

osobowych w imieniu administratora,

b.

przekazanie Instytucji Zarządzającejwykazu podmiotow, ktorym GOPS powierzyłpzetwazanie
danych osobowych w imieniu administratora,

c.

prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

d.

dokonanie ana|izy ryzyka naruszenia praw osob fizycznych, ktorych dane dotyczą.

e'

f.

ułatwienie osobie, ktorej dane dotyczą wykonania praw przysługujących jej na mocy art',15_22

RODO,

wspołpraca

z Prezesem Urzędu ochrony Danych osobowych

niego swoich zadań,

g.
h.

3.

zgłaszanie |nstytucji Zarządzającej w terminie wskazanym w umowie faktu naruszenia danych
osobowych, chyba ze jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało
ryzykiem
naruszenia praw Iub wo|nościosob fizycznych,
dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym oko|icznościnaruszenia ochronv
danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

Beneficjent ma prawo
wykonywa

4.

w ramach wykonywania przez

n

i

a

n in

do przeprowadzania audytow, w tym inspekcji, w GOpS w zakresie

iejszeg o zarządzenia'

Beneficjent niniejszym zarządzeniem Wyraza zgodę d|a GoPS na korzystanie z usług innych
podmiotow przetwarzających na zasadach ogÓ|nej zgody' pod warunkiem niewyrazenia spzeciwu
przez |nstytuc)ę Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiaze
powierzenia przetwarzania danych osobowych do lnstytucji Zaządzającej, i pod warunkiem, ze
GOPS zawrze zkaŻdyn podmiotem, ktoremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę
powierzenia zgodną z postanowieniami $21 umowy nr RPPM.06,01.02-22.0029/19-00 z dnii
14'02'2020 r' o dofinansowanie Projektu wspołfinansowanego ze środkowEuropejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPo Wojewodztwa Pomorskiego na |ata 2014-2020 oraz zasadami
przewidzianymi w art.28 RODO.
$4

obowiązki i prawa podmiotu przetwarzającego

G0PS jako ko|ejny podmiot przetwarzający:

1''

Przetwarza dane osobowe na po|ecenie i z upowaznienia lnstytu cji Zarządzającej na podstawie
niniejszego zarządzenia w zakresie okreś|onym w załączniku nr 7 do Umowy wyłącznie w celu
realizacji Projektu.

2,

Zobowiązuje się do odebrania od uczestnikow Projektu oświadczeń, ktÓrych Wzory stanowią
załączniki nr B i nr 9 do Umowy

o ktorych mowa w ust. 2 w swojej siedzibie razem z dokumentami
związanymi z Projektem, do czasu zamknięcia Programu, jednak nie dłuzej niz do 31 grudnia 2034

Przechowuje oŚwiadczenia,
r0Ku,
4.

Przestrzega zasad wskazanych w niniejszym zarządzeniu' RoDo oraz innych przepisach prawa
powszechnie obowiązującego, ktore chronią prawa osob, ktorych dane dotyczą.

5,

W przypadku pzetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do
przetwarzania ich w systemach informatycznych udostępnionych przez lnstytucję Zarządzającą, na
potrzeby realizacji Projektu.

o.

Zapewnia wystarczające gwarancje wdrozenia odpowiednich Środków

technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osob, ktorych dane
dotyczą. Jednocześnie zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego Iub organizacji międzynarodowej. Zobowiązuje się podjąc wszeIkie środkitechniczne
i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa, W tym Środki o ktÓrych mowa
w art. 32 RODO, a dodatkowo w odniesieniu do zbioru ,,Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programow operacyjnych,, zobowiązuje się zapewnić Środki techniczne
i organizacyjne określonew Regu/aminie bezpieczenstwa informacji przetwarzanych w aplikacji
głownejcentralnego systemu teleinformatycznego, ktorego aktua|na wersja dostępna jest na stronie
internetowej Prog ramu

7.

: wwrzu. l.p*.

p*morski*.*u.

Powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, świadczącymusługi
na jego rzecz, w zwiqzku z rea|izacją Projektu, pod warunkiem niewyrazenia sprzeciwu przez
|nstytucję Zarządza1ącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze
powiezenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, ze GOPS

z

zawrze
kaŻdym podmiotem, ktoremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę
powierzenia pzetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z niniejszym zaządzeniem oraz
zasadamiwskazanymiw art. 28 RODO.
PrzekaŻe wykaz podmiotow, o ktorych mowa W ust. 7 do Beneficjenta , zakaŻdym razem, gdy takie
powierzenie danych osobowych nastąpi.

L

DopuŚci do przetwazania danych osobowych jedynie pracownikow, ktorym Beneficjent nada
u powazn ie n a d o p rzetw azania d an ych osobowych
i

10.

.

Zobowiązuje się, w miarę moz|iwości, biorąc pod uwagę charakter przetwazania pomagac
Beneficjentowi oraz Instytucji Zarządzającej, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na ządania osoby, ktorej dane dotyczą w zakresie
wykonywania jej praw okreś|onych od art. 12 do 22

RoDo.

11. Prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania'
12. Dokonuje ana|izy ryzyka naruszenia praw osob fizycznych, ktorych dane dotyczą.
4ą

Zobowiązuje

się do

poinformowania Beneficjenta

o

jakimko|wiek ządaniu związanym

zprzetwarzaniem danych osobowych, otrzymanym od osób, ktorych dane dotyczą.

14. Zobowiązuje się, uwzg|ędniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Beneficjentowi wywiązywac się z obowiązkow okreŚ|onych w art' 32-36 RoDo.
4E,

tJ.

Niezwłocznie informuje Beneficjenta

a'

o:

Wsze|kich przypadkach naruszenia tajemnicy ochrony danych osobowych, o ich niewłaściwym

uzyciu |ub naruszeniu ochrony danych osobowych. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie
e|ementy art. 33 ust. 3 RoDo oraz informacje umozliwiające okreś|enie czy naruszenie skutkuje
wysokim ryzykiem naruszenia praw Iub wo|noŚci osÓb fizycznych.

b.

c.

Wszelkich czynnoŚciach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych W szczego|noŚci przed Prezesem urzędu Ochrony Danych
osobowych, organami nadzorczymi, urzędami państwowymi, po|icją |ub przed sadem.

Wynikach kontroli prowadzonych pzez podmioty uprawnione w zakresie przetwazania danvch
osobowych wrazz informacją na temat zastosowania się do wydanych za|eceń

się do udzie|enia Beneficjentowi, na kazde jego ządanie, informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych w ramach Projektu, a W szczego|ności
niezwłocznego przekazywania informacji o kazdym przypadku naruszenia pzez GoPS oraz

16, Zobowiązuje

podmioty, ktoremu

G0PS powierzy przetwarzanie

tych danych osobowych.

17. Umoz|iwi ministrowi właściwemuds. rozwoju regiona|nego, |nstytucji Zarządzającejoraz podmiotom
przez nich upowaznionym, w terminie 5 dni od powiadomienia lub w przypadku podejrzenia
razącego

naruszenia niezapowiedzianego, przeprowadzenia audytu lub kontro|i zgodnoŚci przetwarżania
powierzonych danych osobowych Z umową RODO oraz innymi przepisami prawa w zakresie

zgodnoŚci z ochrona danych.

18. Zobowiqzuje się do zastosowania zaleceń poaudytowych i kontro|nych w zakresie poprawy jakości
zabezpieczen a powie rzon ych do p rzetwarzan a d a nych osobowych,
i

i

19. Ponosi odpowiedzia|nośÓ, tak wobec osob trzecich, jak iwobec |nstytucji Zarządzającej, za szkody
powstałe z nieprzestrzegania niniejszego zarządzenia, RODO i innych przepisow dotyczącycń
ochrony danych osobowych.

20' Jeze|i dany rodzaj przetwazania - w szczego|ności z uzyciem nowych techno|ogii - ze wzg|ędu na
swoj charakter, zakres, kontekst i ce|e z duzym prawdopodobieństwem moze powodowaÓ wysokie
ryzyko naruszenia praw |ub wolnoŚci osob fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje
oceny skutkow planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

21' Dokonując oceny skutkow d|a ochrony danych, konsu|tuje się z inspektorem ochrony danych
wyznaczonym w Gminie Puck oraz inspektorem ochrony danych w

zz.

Gops.

JeŻe|i ocena skutkow d|a ochrony danych wskaze, Że przetwauanie powodowałoby wysokie
ryzyko,

gdyby GOPS nie zastosował środkow w ce|u zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem
przetwarzania w konsultacji z Administratorem konsu|tuje się z organem nadzorczym,

23. W przypadku podpowierzania:

a.
b.

c.

korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających na podstawie niniejszego zarządzenia;
informuje |nstytucje Zarządzającą o wsze|kich zamierzonych zmianach dotyczących dodania
Iub zastąpienia innych podmiotow przetwarzających;

w ramach podpowierzania w przypadku braku sprzeciwu Instytucji
Zarządzającejpo upływie 7 dniroboczych od dnia wpłynięcia informacji ozamiarzepowieizenil
p rzetwa rza n a d a n ych o so bowych d o n styt u c jl Zarządzającej',
podejmuje wspołpracę
i

d.

I

na ten inny podmiot przetwarzający nakłada na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych

jak w niniejszym zarządzeniu tj. wynikające z postanowień
$21 umowy nr RPPM.06,o1'02-22.
0029/19-00 z dnia 14.02'2020r. o dofinansowanie Projektu wspołfinansowanego ze Środkow
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WojewÓdztwa Pomorskiego na Iata 20142020 oraz zasad przewidzianych w art.28 RODO, w szczego|nościobowiązek zapewnienia
wystarczających gwarancji wdrozenia odpowiednich środkow technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom

RoDo.

24' Po zakończeniu rea|izacji działania związanego zprze\warzaniem przechowuje dane zgodnie
z postanowieniami umowy nr RPPM.06 .01 .02-22-0029i 19-00 z dnia 14,02.2020 r. o dofinansowanie
Projektu wspołfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

$ 5 Gzas obowiązywania
Czas tnuania przetwarzania obejmuje okres od rozpoczęcia rea|izacji projektu do 31 grudnia 2034
roku,
z zastrzeieniem okresu niezbędnego d|a zapewnienia właŚciwej ściezkiaudytu wynikającym z
$17
umowy nr RPPM.06.01 .02-22-0029/19-00
dnia 14.02,2020r.
dofinansowanie projektu
wspÓłfinansowanego ze środkÓw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPo Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

z

o

