
1 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
dla osoby, której dane dotyczą. 

 
Podstawa prawna: art. 13 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 Edukacji i Nauki 
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 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 i e RODO w celu przyjmowania 
zgłoszeń kandydatów na Ekspertów, prowadzenia Bazy kandydatów na Ekspertów Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz w procesie powoływania Ekspertów przez Ministra Edukacji i Nauki na 
podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 
r. poz. 85, z późn. zm.) oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów 
ze środków na szkolnictwo wyższe i naukę. 
Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł 
umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu. 
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
Twoje 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 
tj. do czasu zakończenia funkcjonowania bazy kandydatów na ekspertów prowadzonej za pośrednictwem 
strony WWW https://programy.nauka.gov.pl. lub do czasu usunięcia danych osobowych z bazy 
kandydatów na ekspertów na prośbę osoby, która te dane zgłaszała.  
Prawo dostępu do danych osobowych 
Prawo dostępu oraz otrzymania kopii danych osobowych, prawo do sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do usunięcia i sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, w zakresie przewidzianym 
przez RODO i inne przepisy powszechnie obowiązujące.   
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. 
Wymóg podania danych osobowych  
Podane we wnioskach dane osobowe są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia kandydata na Eksperta oraz 
prawidłowej realizacji procesu powoływania Ekspertów z Bazy do oceny wniosków.  
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Nie dotyczy – twoje dane nie biorą udziału w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  

  

 


