Klauzula informacyjna
Współadministrowanie danymi w systemie teleinformatycznym pn. Rządowy Proces Legislacyjny

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)
Współadministrowanie danymi osobowymi
Informujemy, że
dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi w związku
z udostępnianiem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentów i informacji
w systemie teleinformatycznym Rządowy Proces Legislacyjny (dalej: RPL). Zasady współadministrowania są
zamieszczone na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz
dostępne za pomocą strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego − zakładka „Konsultacje
publiczne”.
Współadministrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Współadministratorem 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
Informacji na temat Twoich danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którym możesz się skontaktować pisemnie, przekazując informację
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@mnisw.gov.pl lub na adres podany powyżej.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na współadministratorze, dotyczącego udostępniania w RPL dokumentów i informacji
o projektowanych aktach prawnych.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu obsługi zgłoszonego
przez Ciebie komentarza za pomocą formularza udostępnionego w RPL.
Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców
W przypadku braku właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia lub
komentarza Twoje dane osobowe zostaną przekazane organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
współadministratora, tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych
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Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych,
a w przypadku dokumentów podlegających archiwizacji, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawa podmiotu danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) ich, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) do ograniczenia ich przetwarzania;
4) do usunięcia swoich danych lub ich przeniesienia − w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie
następuje w celu wywiązania się przez współadministratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z powyższym żądaniem możesz wystąpić do współadministratora danych w formie pisemnej na adres podany
powyżej, elektronicznej na adres sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe
potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo do cofnięcia zgody
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, uniemożliwi jednak obsługę komentarza zgłoszonego w systemie
RPL.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej. Brak podania tych danych będzie traktowany jako rezygnacja
z prac nad projektem.
2. W przypadku obsługi komentarza zgłoszonego w systemie RPL podanie przez Ciebie danych osobowych jest
dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi obsługę komentarza.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
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Klauzula informacyjna
Współadministrowanie danymi w systemie teleinformatycznym pn. Rządowy Proces Legislacyjny

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)
Współadministrowanie danymi osobowymi
Informujemy, że
dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi w związku
z udostępnianiem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentów i informacji
w systemie teleinformatycznym Rządowy Proces Legislacyjny (dalej: RPL). Zasady współadministrowania są
zamieszczone na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz
dostępne za pomocą strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego − zakładka „Konsultacje
publiczne”.
Współadministrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Współadministratorem 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
Informacji na temat Twoich danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którym możesz się skontaktować pisemnie, przekazując informację
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@mnisw.gov.pl lub na adres podany powyżej.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na współadministratorze, dotyczącego udostępniania w RPL dokumentów i informacji
o projektowanych aktach prawnych.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu obsługi zgłoszonego przez Ciebie komentarza za pomocą formularza udostępnionego
w RPL.
Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie określonym przez przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej oraz dane osobowe związane ze zgłoszonym komentarzem w zakresie:
imię, nazwisko oraz dane adresowe, w tym adres poczty elektronicznej.
Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców
W przypadku braku właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia lub
komentarza Twoje dane osobowe zostaną przekazane organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
współadministratora, tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
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Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
a w przypadku dokumentów podlegających archiwizacji przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawa podmiotu danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) ich, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) do ograniczenia ich przetwarzania;
4) do usunięcia swoich danych lub ich przeniesienia − w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się przez współadministratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z powyższym żądaniem możesz wystąpić do współadministratora danych w formie pisemnej na adres podany
powyżej, elektronicznej na adres sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe
potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo do cofnięcia zgody
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, uniemożliwi jednak obsługę komentarza zgłoszonego w systemie
RPL.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe pochodzą od organu administracji publicznej, który przekazał nam Twoją sprawę do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
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