
 

 

 

 
Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach badania ewaluacyjnego pn. 

Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się 

w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu 

działań podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. 

 

Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą 

organizacyjną. 

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się   

z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

Realizacji badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu 

długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków EFS  

w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania umowy z uwzględnieniem postanowień 

odrębnych przepisów i praw osób, których dane dotyczą.  

6. Administrator powierzył Pani/Pana dane osobowe  konsorcjum w składzie: Openfield Sp. z o. o. 

jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej 

Mroczek oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia danych 

osobowych w celu realizacji badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika 

rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków 

EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. 

7. Zakres danych określony został w zbiorach: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020. 

8. Powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.  

9. Po zakończeniu badania, tj. po upływie terminu realizacji umowy konsorcjum w składzie: 

Openfield Sp. z o. o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: EDBAD pracownia 

doradczo-badawcza Maciej Mroczek oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. niezwłocznie i trwale 

usunie udostępnione dane ze wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej, jak  

i papierowej. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania,  

a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

lub przenoszenia tych danych. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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