Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby programu
stypendialnego Young Leaders’ Program (YLP)

Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym do ww. programu są przetwarzane przez Szefa Służby
Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, na zasadach określonych w rozporządzeniu
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 (zwanego dalej RODO).
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych
Administrator Danych, Szef Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail:
dsc@kprm.gov.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl.
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie wstępnej rekrutacji kandydatów do udziału w Young
Leaders’ Program (YLP), zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e
RODO oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Ponadto, dane dotyczące stanu zdrowia, zawarte w dokumentacji, będą przetwarzane na podstawie
wyraźnej zgody osoby, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Dane związane z procesem wstępnej rekrutacji do programu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
przepisów o archiwizacji.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: naboru wniosków zgłoszeniowych, oceny formalnej
i merytorycznej wniosków, a także po jej zakończeniu w celach sprawozdawczych oraz do czasu
istnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o archiwizacji.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w rekrutacji do
Programu YLP.
Odbiorcy danych osobowych
 Dane osobowe będą przekazane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora
danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które są uprawnione do dostępu do danych
na podstawie przepisów prawa.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku ze zgłoszeniem się Państwa do udziału w Programie YLP, będącego inicjatywą japońskiego
Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, Państwa dane osobowe zostaną
przekazane do Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, z siedzibą w Japonii (3-22 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, Japan), za pośrednictwem Ambasady Japonii w Polsce,
z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa.
Z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, uprzejmie
informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym może się wiązać przekazanie danych i informujemy, że

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Serwisie Służby Cywilnej
(https://dsc.kprm.gov.pl/klauzula-informacyjna-szefa-sluzby-cywilnej).

podstawą prawną powyższego przekazania jest art. 49 ust. 1 lit. d RODO. Jednocześnie informujemy,
że Szef Służby Cywilnej zastosował niezbędne zabezpieczenia danych osobowych, które zapewniają
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz chronią podstawowe prawa i
wolności osób, których dane dotyczą.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu,
 wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących
stanu zdrowia, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 przeniesienia danych do innego Administratora Danych.
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora
Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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