
Informacja dla osoby, której dane zostały pozyskane w inny sposób, niż od 
osoby której dotyczą. 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, kontakt do
inspektora ochrony danych pod adresem wskazanym w pkt 1 lub abi@mkidn.gov.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji czynności
związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wydatki bieżące , na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i E RODO.

4. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych:

imię, nazwisko, zawód, wynagrodzenie wynikające z udziału w realizacji zadania 
będącego przedmiotem umowy. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłączenie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przetwarzane w okresach określonych w przepisach regulujących postępowanie
w zakresie wydatków publicznych oraz przepisach regulujących przechowywanie dokumentacji
archiwalnej i niearchiwalnej administratora.

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

- żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem
wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane osobowe zostały pozyskane od administratora

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

12. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są
przetwarzane.


