Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Raprzedy (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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.Urz.UE L
119 z 04.05.2016, str. 1 i L 127 z 23.05.2018, str. 2, zwanego dalej „RODO”, uprzejmie
informujemy, że:
1) dane osobowe są przetwarzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej 2D, 02-517 w Warszawie;
2) inspektorem ochrony danych jest Pan Michał Jankowski, kontakt iod@archiwa.gov.pl;
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów
3) związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, ogłaszanego przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398
i 650), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) i ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
4) administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
5) dane osobowe wraz z dokumentacją, w której zostaną udostępnione będą przechowywane
przez 10 lat, po czym zostaną przekazane do ekspertyzy celem zakwalifikowania ich do
dalszego przechowywania lub do brakowania;
6) osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych
w rozdziale III RODO;
7) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie
będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby;
8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia
naboru ofert w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, a następnie realizacji
zadania publicznego przez oferenta.

