
Klauzula RODO  

Dotyczy projektu pt. „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko 

pandemii” złożonego w ramach Konkursu Dyplomacja Publiczna 2021 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

ze zm.), dalej „RODO” informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na 

platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach:  

a) realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Hackathon Partnerstwa Odry – 

innowacyjni razem przeciwko pandemii” realizowanego w ramach Konkursu 

Dyplomacja Publiczna 2021; 

b) organizacji spotkań online w ramach ww. zadania publicznego; 

c) archiwizacji. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzamy:  

a) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie wykorzystania wizerunku; 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, 

lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl. 

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wieczyście, licząc od roku następnego, w 

którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.   

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich 

dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu 

prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych. 

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, o ile ich dane osobowe  są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile ich  dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia 

umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 



9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w związku z sytuacją szczególną o ile przetwarzanie ich danych osobowych 

jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej.    

11. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają, iż przetwarzanie ich danych 

osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem. 

12. Dane osobowe będą ujawniane:  

a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych na podstawie 

zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych,  

utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych; 

b) Ministrowi Spraw Zagranicznych w zakresie niezbędnym do realizacji oraz rozliczenia 

finansowo-podatkowego zadania publicznego pod nazwą  „Hackathon Partnerstwa 

Odry – innowacyjni razem przeciwko pandemii” realizowanego w ramach Konkursu 

Dyplomacja Publiczna 2021. 

13. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 

14. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do 

organizacji międzynarodowych. 

15. Państwa dane osobowe w zakresie adres email, zostały pozyskane z ogólnie dostępnych 

stron internetowych, w celu zaproszenia do złożenia oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W związku z tym, że dane osobowe oferentów zostaną przekazane do Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych w zakresie niezbędnym do realizacji oraz rozliczenia finansowo-podatkowego 

zadania publicznego pod nazwą  „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko 

pandemii” realizowanego w ramach Konkursu Dyplomacja Publiczna 2021 informuję: 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw 

Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor Departamentu 

Współpracy Rozwojowej, z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23; 

2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje 

swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych i placówkach zagranicznych.  Dane kontaktowe IOD: adres siedziby: Al. J. 

Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; adres  e-mail: iod@msz.gov.pl. 

3. Dane zostały przekazane do MSZ bezpośrednio lub przez oferenta biorącego udział w 

otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne: „Polska pomoc rozwojowa 2021”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu 

realizacji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dot. współpracy rozwojowej 

(realizowane na podstawie ustawy z dn. 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej), a w 

przypadku zawarcia umowy dotacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO – w celu 

realizacji ww. zadań publicznych, w tym opracowywania materiałów informacyjnych, 

monitoringu, kontroli i ewaluacji tych zadań (na podstawie ustawy z dn. 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej i w związku z obowiązkami określonymi w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ogłoszenia wyników konkursu ofert lub w 

przypadku zawarcia umowy dotacji – do czasu zakończenia realizacji projektu, a następnie 

w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: 

a. imię i nazwisko; 

b. kontakt (adres e-mail, telefon); 

c. pełniona funkcja; 

d. doświadczenie zawodowe; 

e. kwalifikacje; 

f. wykształcenie; 

g. miejsce zatrudnienia; 

h. znajomość języków. 

7. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim, w szczególności: 

a. komisji konkursowej, opiniującej oferty, o której mowa w punkcie 9 Regulaminu; 

b. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

sądom i innym organom państwowym; 

c. podmiotom świadczącym, na podstawie zawartej z MSZ umowy, usługi opiniowania 

ofert, informatyczne, komunikacyjne, audytorskie, ewaluacyjne. 



8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowej.  

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone 

w art. 15–16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i 

ich sprostowania oraz art. 17–19 i 21 RODO, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu, o ile będą miały zastosowanie. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na 

podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na 

nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


