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Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu „Wellbeing Tourism in the South 
Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (SB WELL)”: 
  
Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Wellbeing Tourism in the South 
Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion SB WELL” (zwanego dalej Projektem), który 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach: 
 
1.Admaistratorem danych osobowych jest  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-
309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100.  
2. Dane przetwarzane w ramach Projektu przekazywane są do przetwarzania partnerom Projektu tj.   
 

o Linnéuniversitetet, Universitetplatsen 1, 35195 Växjö, Szwecja 
o EUCC Baltijos biuras, Kareiviniu str. 4-7, LT-92251 Klaipeda, Litwa 
o Klaipedos Valstybine Kolegija, Jaunystes str. 1, LT-91274 Klaipeda, Litwa 
o Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal e.V., Am Markt 1, 18337 Marlow, Niemcy 
o Energikontor Sydost AB, Smedjegatan 37, S-35246 Växjö, Szwecja 
o Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar, Szwecja 
o Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka, ul. Abrahama 1A, 80-307 

Gdańsk, 
 
2. Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych 
samodzielnie) oraz procesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez 
pozostałych Partnerów Projektu). 
 
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu: 

• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem  
w działaniach projektu, 

• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia wsparcia np. w formie mentoringu, wizyt 
studyjnych, szkoleń itp. 

• archiwizowania dokumentacji projektowej. 
 
4. Jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane teleadresowe  w 
celu przekazywania Państwu informacji nt. działań podejmowanych w projekcie i wydarzeń 
organizowanych w Projekcie.  
5. Państwa dane przetwarzamy: 

• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie 
lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie 
Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków 
prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez 
Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
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• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem  
w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 
6ust. 1 lit. f RODO) 

• na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust.1 lit. a 
RODO)  

7. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym, aby mogli Państwo uczestniczyć 
 w działaniach Projektu i korzystać z udzielanego w nim wsparcia. 
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji drogą telefoniczną 
 i elektroniczną nt. działań podejmowanych w projekcie i wydarzeń organizowanych w Projekcie jest 
dobrowolna i nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie. 
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, 
w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2027 r. 
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu 
najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. 
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych 
oraz ich sprostowania. 
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one 
przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na 
rzecz innych podmiotów. 
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą 
Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. 
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
15. Odbiorcą danych osobowych są: 

• Partnerzy Projektu  
• pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu,  
• podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca,  
• podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. mentorzy, firmy uczestniczące w wizytach 

studyjnych) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania. 
 

16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany. 
17. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: 
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk. 


