
Księga Rejestrowa 

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

z dnia 2015-07-28 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej  

40. 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu  

2016-10-06 

3. Nazwa zbioru danych  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów 

Gminy Nadarzyn”  

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany 

Nazwa Administratora Danych: Gmina Nadarzyn 

Adres siedziby Administratora Danych: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 013269195 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych Nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych Nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: Nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: Nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa. Na podstawie: 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem 1303/2013”;  
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  nr 1081/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) zwanego dalej „Rozporządzeniem 1304/2013”;  
3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 



Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13 maja 2014 r.) 
zwanego dalej „Rozporządzeniem 480/2014”;  

4) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187/1z 26 czerwca 2014 r.);  

5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 
grudnia 2013 r.);  

6) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 
europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74/1 z dnia 14 marca 2014 r.);  

7) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (poz. 1146 z późn. zm);  

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);  

9) porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr 1-RF/RF-II-BP/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r., zawartego pomiędzy 
Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 
  

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;  

Uczniowie i pracownicy dydaktyczni szkół podstawowych: w Nadarzynie, w Kostowcu, w Woli 
Krakowiańskiej i w Gimnazjum w Nadarzynie 

 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Imię, nazwisko, płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, pesel, adres zamieszkania, telefon, adres 
poczty elektronicznej 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą w sytuacji uczniów od ich opiekunów prawnych, w 
sytuacji nauczycieli od osób, których dane dotyczą. 

 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie  
przepisów prawa 

Nie dotyczy 

 

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

Nie dotyczy 



14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

Nie dotyczy 

16. Uwagi 

Uwag brak. 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

…………………………………………………..………………………. 

 

 


