
INFORMACJA PRZEDKŁADANA OSOBOM, OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE 

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, e-mail:  

mweglewski@mkidn. gov.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań Ministra Kultury                                   

i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 165) oraz z § 11 ust. 1, 2 rozporządzenia  Ministra Kultury                      

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz 

przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1808) 

4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: podmiotom 

nadzorowanym realizującym zadania zlecone w zakresie realizacji procedur związanych                                             

z przyznawaniem pomocy socjalnej, podmiotom  realizującym takie zadania na podstawie odrębnych 

umów. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu 

przetwarzania oraz w terminach zgodnych z okresami przechowywania dokumentacji, zgodnie                    

z powszechnie obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi. 

7. 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, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia, 

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

8. 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. 

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane                                              

są przetwarzane. 

……………………………………………………… 

           zapoznałam/zapoznałem się,   data, czytelny podpis 


