
 

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych w celu  przeprowadzenia naboru 

kandydatów na członków Komitetu  Sterująco-Monitorującego Program Wspierania Rozwoju 

Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021˗2030 reprezentujących organizacje obywatelskie 

Informacje i dane do kontaktu w sprawie danych osobowych 

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, 

e-mail: AD@kprm.gov.pl. 

Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00- 583, 

Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl. 

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Celem przetwarzania danych jest:  

 wyłonienie kandydatów na członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Program 

Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021˗2030;  

 zrealizowanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 164).  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, w zakresie przeprowadzenia postępowania wyłaniania kandydatów na 

członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Wspierania Rozwoju 

Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021˗2030;  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, w zakresie wypełnienia obowiązku archiwalnego, wynikającego 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 164). 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 

wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Wspierania 

Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021˗2030, przez okres pracy w Komitecie 

Sterująco-Monitorującym Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 

2021˗2030, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji. 

W przypadku zbierania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, źródłem 

pochodzenia danych będą organizacje pozarządowe oraz podmioty określone  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zgłaszające kandydata.  



Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe, nazwa i dane organizacji, imiona i nazwiska oraz funkcje 

osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w postępowaniu.  

 

Odbiorcy danych osobowych 

 

 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 Dane osobowe mogą być również przekazywane do podmiotów przetwarzających dane 

w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia 

do ich przetwarzania. 

 Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 ich sprostowania,  

 ograniczenia przetwarzania,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora 

Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  

 

 


