Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę:
 na przetwarzanie przez Szefa Służby Cywilnej, z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 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 (tzw. RODO) moich danych osobowych, takich jak imię
i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, w związku z organizacją Dnia
otwartego dla służby cywilnej, który odbędzie się 27 września 2019r. w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie.
Informacje i dane do kontaktu w sprawie danych osobowych
Administratorem Państwa danych jest Szef Służby Cywilnej.
 Dane kontaktowe administratora danych:


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa;



e-mail: dsc@kprm.gov.pl.

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa;
 e-mail: IOD@kprm.gov.pl.
Informacje dotyczące danych osobowych
Administrator przetwarza dane, aby:
 umożliwić koordynację i współpracę osób, których dane dotyczą,
 upowszechnić informację o tych osobach wśród członków korpusu służby cywilnej.
Podstawą prawną do tego, aby przetwarzać dane, jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w związku z Państwa udziałem w Dniu otwartym dla służby
cywilnej, a także po jego zakończeniu, w celach sprawozdawczych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Mają Państwo prawo żądać od administratora danych, aby:


umożliwił Państwu dostęp do Państwa danych osobowych,



sprostował, usunął lub ograniczył przetwarzanie Państwa danych.

Mają też Państwo prawo:


wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,



przenieść swoje dane do innego administratora danych,



wnieść sprzeciw.

Żądanie realizacji wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych
(z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
Przysługuje też Państwu prawo, aby wnieść skargę do organu nadzorczego. Jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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