
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 Twoich danych osobowych jest:  
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
sekretariat.bm@nauka.gov.pl  
tel. +48 22 529 27 18 

Inspektor ochrony danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.  
Z Inspektorem możesz się skontaktować w następujący sposób: 
 mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl. 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna    
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie 
i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego", ogłoszonego na podstawie art. 5 ust. 1, 2  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w celu podpisania umów z wybranymi w Konkursie podmiotami 
oraz w celu rozliczenia konkursu (sprawozdania). 
Kategorie danych osobowych  
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych (Imię, nazwisko, 
reprezentowana instytucja, adres email, numer telefonu) (kategorie danych osobowych, których nie 
pozyskano od osoby, której dotyczą).  
Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców 
Twoje dane osobowe trafią do członków Komisji Konkursowej powołanej na mocy zarządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
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 
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do: 

 ich sprostowania, 
 ograniczenia przetwarzania, 

w zakresie przewidzianym przez RODO i inne przepisy powszechnie obwiązujące.   
Swoje prawa możesz egzekwować: pisemnie na adres Administratora, elektronicznie (przez platformę 
ePUAP, za pomocą formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego, lub ustnie (o ile innymi 
sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości). 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Dane osobowe pochodzą z wniosków złożonych w ramach konkurs na realizację zadania publicznego 
pn. "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Nie dotyczy – twoje dane nie biorą udziału w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  
w tym profilowaniu. 
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