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Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych  

w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

 

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

 

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  

Minister Edukacji i Nauki 

ul. Wspólna 1/3 

00-529 Warszawa 

kancelaria@mein.gov.pl 

 tel. +48 22 529 27 18 

Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres: inspektor@mein.gov.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna    

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c i e RODO w związku  

z art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 

2021 r. poz. 4 i 1237). Celem przetwarzania jest realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem 

konkursu w ramach przedsięwzięcia Ministra pn. „Poznaj Polskę”.  

Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia sprawozdawczości oraz  

w celach statystycznych i archiwalnych.  

Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców 

W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum 

Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji i Nauki. 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego zostały 

zebrane, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do: 

 ich sprostowania, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu, 

w zakresie przewidzianym przez RODO i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

Z ww. żądaniem może Pan/Pani wystąpić do administratora danych w formie pisemnej na adres: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ul. Hoża 20/ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, elektronicznej przez 

platformę ePUAP, za pomocą formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego, albo za 

pomocą e-maila lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Pana/Pani 

tożsamości).  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Może to Pan/Pani zrobić jeżeli uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie niniejszych danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe pochodzą z wniosków o finansowanie składanych przez organy prowadzące szkoły 

w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Podane dane 

osobowe nie będą wykorzystane w celu profilowania Pana/Pani osoby. 
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