
RODO W INKUBATORACH 
INNOWACJI SPOŁECZNYCH

KATARZYNA SADŁO



PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzanie danych to każda operacja lub zestaw operacji na danych osobowych.

Operacja przetwarzania danych to każde pojedyncze działanie na danych: gromadzenie, 
przechowywanie, niszczenie, itp.

Czynność przetwarzania danych to zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, które można 
określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane, 

Kategorie czynności przetwarzania danych to rodzaj usług, jakie procesor na podstawie zawartych 
umów powierzenia przetwarzania wykonuje na rzecz poszczególnych administratorów,



PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

• Ma administratora (zawsze), może mieć procesorów i/lub odbiorców,

• Ma konkretny cel ustalony przez administratora,

• Ma podstawę prawną legalizującą przetwarzanie danych,

• Jeden rodzaj danych osobowych może być częścią kilku odrębnych procesów



ADMINISTRATOR

Samodzielnie lub wspólnie z innymi współadministratorami ustala cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych.

Administratorem w przypadku osoby prawnej jest ta osoba prawna (nie zarząd czy konkretna 
osoba wyznaczona do zajmowania się danymi osobowymi).

W projekcie administratorem danych jest – w zależności od etapu realizacji projektu grantowego i 
w odniesieniu do konkretnych danych – Instytucja Zarządzająca, Inkubator lub Innowator. 



PROCESOR (PODMIOT PRZETWARZAJĄCY)

Przetwarza dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.

W projekcie grantowym – w zależności od etapu oraz w stosunku do różnych danych – tam, gdzie 
administratorem jest Instytucja Zarządzająca, procesorem jest Inkubator.

Na etapach, gdzie Inkubator jest administratorem, procesorami danych mogą być będą, na przykład:

• Biuro rachunkowe prowadzące księgowość projektu,

• Podwykonawca prowadzący szkolenie i z tego tytułu przetwarzający dane osobowe uczestników,

• Podmiot prowadzący ewaluację projektu na zamówienie organizacji realizującej projekt,



ODBIORCA

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się 
dane osobowe.

Nie są uznawane za odbiorców organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

W projekcie odbiorcą danych, których administratorem jest Inkubator jest Instytucja Zarządzająca, z 
uwagi na to, że w ramach kontroli projektu może mieć wgląd w przetwarzane w nim dane osobowe 
(np. listy uczestników). 



MINISTERSTWO
• Jest administratorem danych 

uczestników projektu grantowego

• Określa, jakie dane o uczestnikach 
projektu grantowego musi zbierać 
Inkubator

• Podpisał z Inkubatorem umowę 
powierzenia przetwarzania danych

• Decyduje o wszystkim, co dotyczy tych 
danych (realizacja żądań osób, 

postępowanie, podpowierzanie)

• Może być odbiorcą danych pozostałych 
uczestników projektu,

INKUBATOR
• Jest administratorem danych kandydatów na 

uczestników projektu grantowego oraz 
Innowatorów na etapie rekrutacji kandydatów 
do inkubatora, oraz uczestników inkubatora 
(ale nie programu grantowego)

• Określa, jakie dane o kandydatach na 
uczestników projektu grantowego są mu 
potrzebne do rekrutacji i wyboru

• Podpisuje umowy powierzenia przetwarzania 
z podmiotami, którym zleca przetwarzanie 
danych kandydatów na uczestników projektu 
grantowego

• Jest procesorem danych uczestników projektu 
grantowego na zlecenie administratora

• Może być odbiorcą danych uczestników 
testowania innowacji

INNOWATOR
• Jest administratorem danych 

uczestników testowania innowacji

• Jest uczestnikiem projektu grantowego

PODZIAŁ RÓL I ZADAŃ



ETAP I - ADMINISTRATOR
• Ustala cele i sposoby przetwarzania

• Realizuje obowiązek informacyjny

• Realizuje żądania osób

• Decyduje o wszystkim, co dotyczy tych 
danych (realizacja żądań osób, 
postępowanie, podpowierzanie)

• Przeprowadza analizę ryzyka,

• Prowadzi rejestr czynności

• Zgłasza naruszenia PUODO

ETAP II - PROCESOR
• Robi to co ma w umowie z 

administratorem - IZ

• Prowadzi rejestr kategorii czynności 
przetwarzania

• Zgłasza naruszenia administratorowi

• Przekazuje żądania admiistratorowi

ETAP III - ODBIORCA
• Przegląda dane

ROLA I ZADANIA INKUBATORA



PRZETWARZANIE DANYCH POMYSŁODAWCÓW

• Pomysłodawcy na etapie rekrutacji nie są uczestnikami projektu grantowego i nie wszyscy nimi zostaną. 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest wybranie przez Inkubator najbardziej perspektywicznych 
wstępnych pomysłów na innowacje. 

• Dane osobowe Pomysłodawców są przetwarzane na podstawie ich zgody – mogą ją w każdym 
momencie wycofać i zażądać usunięcia swoich danych (rezygnując tym samym z dalszego udziału).

• Administratorem danych osobowych Pomysłodawców jest Inkubator. Inkubator jest związany celem, w 
jakim przetwarzał dane Pomysłodawców w rekrutacji i po jej zakończeniu musi je usunąć lub 
zanonimizować.  



PRZETWARZANIE DANYCH INNOWATORÓW

• Innowatorzy, którzy są uczestnikami inkubatora, ale nie są uczestnikami projektu grantowego i nie 
wszyscy nimi zostaną. 

• Administratorem danych osobowych jest Inkubator.

• Podstawa ̨ prawna ̨ przetwarzania danych Innowatorów jest prawnie jest prawnie uzasadniony interes 
Inkubatora realizującego projekt, polegający na konieczności jego prawidłowego dokumentowania 
działań inkubatora na potrzeby sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Oznacza to też, że odbiorcą 
danych może być Instytucja Zarządzająca, w ramach kontroli projektu Inkubatora.

• Administrator może powierzyć przetwarzanie innym podmiotom, podpisując umowę powierzenia 
przetwarzania.



PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCÓW

• Innowatorzy po podpisaniu umowy o powierzenie grantu są uczestnikami projektu grantowego. 

• Administratorem danych osobowych uczestników projektu grantowego jest jest Instytucja Zarządzająca, 
zaś Inkubator – podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

• Celem przetwarzania danych jest potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach PO WER. 

• Na tym etapie prawna ̨ przetwarzania danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na 
administratorze danych (Instytucji Zarządzającej), który przechowywać dane do czasu rozliczenia 
programu operacyjnego. 



PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW 
TESTOWANIA

• Jeśli Innowatorzy przetwarzają jakieś dane osobowe uczestników testowania swojej innowacji, to 
oni będą w tym procesie administratorem danych - to oni bowiem decydują o celach i sposobach 
przetwarzania. 

• Odbiorcą danych jest w tym przypadku Inkubator, który może ich potrzebować na potrzeby 
monitoringu i ewaluacji.



OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

• Ustalenie podstawy prawnej, celów i sposobów przetwarzania

• Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych

• Dopuszczanie do przetwarzania tylko osób przez siebie upoważnionych

• Analiza ryzyka

• Zastosowanie środków bezpieczeństwa

• Zawieranie umów powierzenia z procesorami

• Spełnienie obowiązku informacyjnego

• Dokumentowanie i zgłaszanie naruszeń UODO



OBOWIĄZKI PROCESORA

• Działanie zgodnie z umową powierzenia

• Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania danych

• Dopuszczanie do przetwarzania tylko osób przez siebie upoważnionych

• Analiza ryzyka

• Zastosowanie środków bezpieczeństwa

• Zawieranie umów powierzenia z podprocesorami

• Spełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu administratora

• Dokumentowanie i zgłaszanie naruszeń administratorowi


