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KLAUZULA INFORMACYJNA 
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  
 PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI  
 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119), 
przedstawiam następuje informacje:   
 
1. Informacje i dane do kontaktu z Administratorem Danych i Inspektorem Ochrony 

Danych  
1) Administrator Danych Osobowych 

Minister Sportu i Turystyki obsługiwany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  
z siedzibą w Warszawie 00-082, ul. Senatorska 14, tel.: 22 24 43 142, e-mail: 
iod@msit.gov.pl. 

2) Inspektor Ochrony Danych  
Inspektor Ochrony Danych; Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie 
00-082, ul. Senatorska 14, e-mail: iod@msit.gov.pl. 
 

2. Informacje dotyczące celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych 
1) Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko 

Prezesa GUM. 
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w formie pisemnego oświadczenia. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, nie krócej niż okres pełnienia przez osobę, której dane dotyczą, 
funkcji Dyrektora Laboratorium. W przypadku kandydatów, którzy  
nie zostaną powołani na stanowisko Dyrektora Laboratorium, dane osobowe będą 
przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT 
informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone. 

4) Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z wykonywaniem przez 
Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

5) Źródło pochodzenia danych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych 
związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 
kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. poz. 1051 ze zm.), a także 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 
Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w 
postępowaniu rekrutacyjnym.  

6) Kategorie odnośnych danych: Dane osobowe, podane przez Panią/Pana w związku 
z kandydowaniem na stanowisko Dyrektora Laboratorium, przekazane w formie 
oświadczeń, załączników, potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów. 

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 
Pani/Pana w procedurze naboru na stanowisko Dyrektora Laboratorium. 
 

3. Prawa osoby, której dane dotyczą 
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  
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 dostępu do swoich danych osobowych,  

 ich sprostowania,  

 ograniczenia ich przetwarzania,  

 ich usunięcia. 
Żądanie realizacji praw wymienionych w pkt. 1) proszę przesłać w formie pisemnej na 
adres: iod@msit.gov.pl. 

2) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

4. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
 

5. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

 

 


