
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze ekspertów 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych ekspertów biorących udział 

w naborze na ekspertów opiniujących merytorycznie oferty i sprawozdania, 

obejmujące realizację zadań publicznych 

 dotyczących wsparcia Polonii i Polaków za granicą  

 

Szanowni Państwo! 

Poniżej znajduje się informacja o Państwa danych osobowych. Prosimy o uważną lekturę. 

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

 

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, 

Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl. 

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

 

Celem przetwarzania danych jest: 

a. wyłonienie grona ekspertów opiniujących merytorycznie oferty i sprawozdania, 

obejmujące realizację zadań publicznych dotyczących wsparcia Polonii i Polaków 

za granicą zlecanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów; 

b. w przypadku wyboru Państwa kandydatury:  

i. opublikowanie listy ekspertów polonijnych Pełnomocnika Rządu ds. 

Polonii i Polaków za Granicą 

ii. zawarcie umowy; 

iii. dokonanie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i odprowadzenia podatku; 

iv. współpraca z Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 

w celu opiniowania ofert i sprawozdań, w tym także z wykorzystaniem 

systemu informatycznego służącego obsłudze otwartych konkursów ofert; 

c. ewentualne udostępnienie, na wniosek, listy wszystkich kandydatów spełniających 

wymogi formalne, w trybie dostępu do informacji publicznej; 

d. wypełnienie obowiązku archiwizacyjnego. 
 

Podstawami prawnymi realizacji działań na Państwa danych są kolejno: 

e. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadań realizowanych 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) w zakresie 

oceny kandydatur i dokonania wyboru ekspertów na zasadach przewidzianych 

w ogłoszeniu o naborze, opublikowania listy ekspertów polonijnych Pełnomocnika 
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Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, jak również późniejszego, bieżącego 

kontaktu w toku współpracy; 

f. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub do wykonania 

działań przed zawarciem umowy) w zakresie zebrania danych i przygotowania 

umowy z wybranymi ekspertami; 

g. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego) 
w zakresie podatkowym i sprawozdawczości finansowej,  w zakresie publikacji 
danych w Biuletynie Informacji Publicznej jak również ewentualnego udostępnienia 
danych na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, a także w zakresie 
obowiązku archiwizacyjnego. 

 

Państwa dane osobowe wykorzystywane będą przez okres opiniowania ofert i sprawozdań 

wpływających w ramach ogłaszanych przez Administratora naborów, a następnie przez czas 

przewidziany przez przepisy podatkowe, a więc kolejne 6 lat. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu 

o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

 

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 

danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania, w szczególności podmiotu 

świadczącego usługi informatyczne na podstawie zawartej z KPRM umowy. 

 

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Przysługuje Państwu prawo do:  

 żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,  

 ich sprostowania,  

 prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych (co jest równoznaczne 

z rezygnacją z dalszego udziału w naborze) - prawo to przysługuje do momentu 

sporządzenia listy kandydatów spełniających wymogi formalne,  

 prawo do wezwania Administratora do ograniczenia ich przetwarzania,  

 prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

 



Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora 

Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek 

decyzji. 

 

 

 


