1

Nazwa zbioru danych

BAZA DANYCH EKSPERTÓW GRUPY OBOCZEJ DS. OCENY
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

2

Administrator danych osobowych

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
REGON: 001064858

3

Przedstawiciel administratora
danych, o którym mowa w art.
31a ustawy odo

Nie dotyczy

4

Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru
na podstawie art. 31 ustawy odo

Powierzono przetwarzane danych. Oznaczenie i adres siedziby
podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych są
udostępnione do przeglądania w siedzibie administratora danych.

5

Podstawa prawna upoważniająca
do prowadzenia zbioru danych






Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych
jej dotyczących
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
Art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z
późn. zm),
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną

Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyboru wniosków
do dofinansowania w ramach POIiŚ. Dane zebrane w bazie
ekspertów służą wytypowaniu zespołów do przeprowadzenia
oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinasowanie
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013.

6

Cel przetwarzania danych

7

Opis kategorii osób, których dane
są przetwarzane w zbiorze

8

Zakres danych przetwarzanych
w zbiorze

9

Sposób zbierania danych

10

Sposób udostępniania danych

Nie udostępniano danych ze zbioru

11

Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane

Nie dotyczy

12

Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

13

Historia zmian

Baza zawiera dane ekspertów zewnętrznych, którzy świadczą na
rzecz Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej
POIiŚ usługi z zakresu oceny merytorycznej II stopnia wniosków o
dofinasowanie projektów.
 imię i nazwisko
 adres zamieszkania i korespondencyjny
 numer telefonu i adres e-mail
 obszary, w których ekspert może dokonywać oceny (zgodne
z jego kompetencjami)
Od osoby, której one dotyczą

Data zmiany
Rodzaj zmiany
Zakres zmiany

