
 
 

POROZUMIENIE 
O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI W RAMACH ORGANIZACJI OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ 

zawarta w dniu ……………. pomiędzy: 
 

Głównym Urzędem Statystycznym, w (00-925) Warszawie przy al. Niepodległości 208, posiadającym 
NIP: 526-10-40-828 oraz REGON: 000331501,  

 

reprezentowanym przez dr Dominika Rozkruta, Prezesa GUS   

zwanym dalej „GUS”, 

a 

Polskim Towarzystwem Statystycznym,  

z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 208, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie,  KRS nr 0000198679, NIP 5261721221, REGON 
001036520. 

 

reprezentowanym przez prof. Waldemara Tarczyńskiego, Prezesa PTS 

zwanym dalej „PTS”, 

wspólnie zwanymi: "Współadministratorami" lub "Stronami". 

 
Preambuła 

1)  W dniu 14.06.2017 roku Strony zawarły Porozumienie w sprawie organizacji Olimpiady Statystycznej. 
W ramach niniejszego Porozumienia Współadministratorzy wspólnie doprecyzowują zakresy swoich 
obowiązków i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 
Olimpiady Statystycznej. 

2) Strony, zawierając niniejsze Porozumienie, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania 
danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni przepisom Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) – RODO oraz innym przepisom 
prawa powszechnie obowiązującego. 

 
 

§ 1. 

Definicje 

Dla potrzeb niniejszego Porozumienia przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych 
sformułowań: 
1. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1781); 
2. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.), 

3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO,  
4. Przetwarzanie danych osobowych –operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO, 



 

5. Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, 
który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, 

6. Porozumienie – niniejsze Porozumienie o współadministrowanie danymi osobowymi  
7. Porozumienie podstawowe – porozumienie zawarte dnia 14.06.2017 r. dotyczące współpracy w 

zakresie w związku z wykonywaniem którego Współadministratorzy uzyskali uprawnienia do ustalania 
łącznie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, 

8. Współadministrowanie – przetwarzanie, w którym Administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby 
przetwarzania. 

 

§ 2. 

Oświadczenia stron 

1. Współadministratorzy oświadczają i zapewniają, iż są uprawnieni do ustalania wspólnie z drugim 
Współadministratorem celów i sposobów przetwarzania danych osobowych. 

2. Współadministratorzy oświadczają, że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 
osobowych wynikające z RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze 
szczególnym uwzględnieniem obowiązków administratora danych osobowych. 

3. Współadministratorzy oświadczają i zapewniają, iż zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki 
techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych 
z przepisami RODO oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, a także poddają je 
przeglądom i uaktualnieniom.  

 

§ 3. 

Przedmiot i czas trwania Porozumienia  

1. Niniejsze Porozumienie reguluje wzajemne stosunki pomiędzy Stronami w zakresie 
współadministrowania danymi osobowymi, a w szczególności ustala w przejrzysty sposób zakresy 
odpowiedzialności Współadministratorów, dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z 
przepisów RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również określa 
reprezentację Współadministratorów, w stosunku do podmiotów, których dane osobowe dotyczą oraz 
ich relacje z tymi podmiotami. 

2. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas określony, na okres, przez który na podstawie 
Porozumienia podstawowego, Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych. 

3. Dla potrzeb prawidłowej realizacji niniejszego Porozumienia Współadministratorzy zobowiązują się: 
3.1. współpracować przy realizacji obowiązków ciążących na Współadministratorach danych 

osobowych; 
3.2. przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszym Porozumieniem, porozumieniem 

podstawowym, przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego; 

3.3. powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób 
naruszyć bezpieczeństwo danych osobowych albo narazić drugiego Współadministratora na 
odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego 
Porozumienia, żadnemu ze Współadministratorów nie przysługuje wynagrodzenie ani prawo do 
żądania podwyższenia należności przysługującej Stronie w ramach porozumienia podstawowego albo 
innego stosunku prawnego. 

5. Każdy Współadministrator pokrywa własne koszty i wydatki związane z prawidłowym wykonaniem 
niniejszego Porozumienia. 

 

§ 4. 

Obowiązki Stron 

1. Współadministratorzy w odniesieniu do operacji przetwarzania danych osobowych, jakie 
samodzielnie podejmują w procesie organizacji Olimpiady Statystycznej, zobowiązani są we własnym 
zakresie zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie 



 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych 
oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.  

2. Jeżeli operacje przetwarzania danych osobowych realizowane są wspólnie przez 
Współadministratorów, Strony wspólnie zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych 
osobowych, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych 
do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. 
Współadministratorzy zobowiązani są w szczególności wspólnie dokonać oceny ryzyka, w tym 
ewentualnie również oceny skutków dla ochrony danych. 

3. W ramach Olimpiady Statystycznej PTS odpowiedzialny jest za reprezentowanie 
Wspóladministratorów w kontaktach z Ministerstwem Edukacji i Nauki 

4. W ramach współadministrowania danymi osobowymi podczas Olimpiady Statystycznej GUS 
odpowiedzialny jest za prowadzenie wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych osób, których dane przetwarzane są w ramach Olimpiady 
Statystycznej. 

5. W szczególności GUS odpowiedzialny jest za: 
1) obsługę aplikacji służącej do rejestrowania  uczestników Olimpiady Statystycznej; 
2) zbieranie wszelkich oświadczeń i zgód od osób uczestniczących w Olimpiadzie Statystycznej; 
3) administrowanie stroną internetową oraz kontami na portalach społecznościowych, 

przeznaczonych do informacji i promowania Olimpiady Statystycznej; 
4) prowadzenie korespondencji z uczestnikami Olimpiady Statystycznej; 
5) opublikowanie wyników Olimpiady Statystycznej; 
6) prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród oraz rozliczaniem zwrotów 

kosztów przejazdów i zakwaterowania;  
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej członków komitetów, komisji, biura i innych osób, 

wchodzących w skład jednostek struktury organizacyjnej Olimpiady Statystycznej; 
8) archiwizowanie wszelkich dokumentów wytworzonych w związku z organizacją Olimpiady 

Statystycznej, na zasadach obowiązujących w GUS. 
6. Strony ustalają, że obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, wobec osób których 

dane przetwarzane są w ramach Olimpiady Statystycznej, Współadministratorzy realizować będą 
wspólnie, w ramach wzajemnie uzgodnionych treści klauzul informacyjnych. 

7. Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą podczas udzielania odpowiedzi 
na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu każdy Współadministrator zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej 
w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu 
Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie. 

8. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane 
dotyczą (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania  
i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) 
punktem kontaktowym będzie GUS oraz Inspektor ochrony danych powołany w GUS. W przypadku, 
gdy żądanie zostanie skierowane do PTS, PTS zobowiązane jest do niezwłocznego przekazania 
żądania do GUS. 

9. Współadministratorzy postanawiają o utworzeniu punktu kontaktowego, znajdującego się Warszawie, 
Al. Niepodległości 208, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Olimpiady Statystycznej, poprzez adres e-mail: 
olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl, numer tel. 22 608 31 12 lub pisemnie na adres punktu. 

10. W zakresie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych i wywiązywania się przez 
Współadministratorów z obowiązków zgłaszania naruszeń do organu nadzoru oraz informowania 
osoby, której dane dotyczą, Współadministratorzy są zobowiązani: 

a. współpracować między sobą, w szczególności każdy Współadministrator zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym stwierdzonym 
naruszeniu, a także o wszelkich zdarzeniach, które mogą skutkować naruszeniem, ale 
pozostają w fazie wyjaśniania; 

b. udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących 
informacji związanych ze stwierdzonymi naruszeniami oraz zdarzeniami mogącymi 
skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych, w tym o podjętych w związku 
z naruszeniem krokach, projektowanej treści zgłoszenia do organu nadzorczego 
w związku z naruszeniem oraz udzielić drugiemu Współadministratorowi wszelkich 
niezbędnych innych informacji w tym zakresie. 
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11. W przypadku stwierdzenia zaistnienia naruszenia, które podlega zgłoszeniu do organu nadzoru, 
zgłoszenia i wszelkich innych czynności określonych w art. 33 - 34 RODO dokona Współadministrator, 
z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło. 

12. Każdy Współadministrator jest zobowiązany we własnym zakresie prowadzić rejestr czynności 
przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO oraz inne dokumenty potwierdzające zgodność 
przetwarzania z RODO.  

7. Wszelka korespondencja pomiędzy Współadministratorami związana z niniejszym Porozumieniem 
i organizacją Olimpiady Statystycznej może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
niżej wymienione adresy: 

- ze strony GUS Ewa Walska, e.walska@stat.gov.pl  
- ze strony PTS Grażyna Kowalska, g.kowalska@stat.gov.pl  
 

§ 5. 

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady Statystycznej 

1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub współpracownicy 
Współadministratora, którzy otrzymali jego pisemne upoważnienie do przetwarzania tych danych, 
poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych w poufności oraz 
sposobie ich zabezpieczenia. 

2. Uzyskane dane osobowe zostaną użyte wykorzystane wyłącznie w celu organizacji i promocji 
Olimpiady Statystycznej . 

3. Strony będą zwolnione z obowiązku zachowania w poufności danych osobowych w przypadku, gdy 
obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź też 
z prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym 
powzięciu informacji o takim obowiązku Współadministrator, zobowiązany do ujawnienia danych 
osobowych, będzie obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym drugiego 
Współadministratora. 

4. Zobowiązanie Współadministratorów do zachowania poufności w odniesieniu do danych 
osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady Statystycznej jest nieograniczone w czasie i trwa 
niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia i Porozumienia podstawowego. 

§ 6.   

Udostępnianie i ochrona danych osobowych 

1. Celem realizacji Porozumienia Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe koordynatorów 
Porozumienia oraz innych osób, w zakresie: 
1) PTS: imiona i nazwiska, numery telefonów kontaktowych oraz adresy poczty elektronicznej 

osób upoważnionych do współpracy w ramach realizacji Porozumienia; 
2) GUS: imiona i nazwiska, numery telefonów kontaktowych  oraz adresy poczty elektronicznej 

osób upoważnionych do współpracy w ramach realizacji Porozumienia. 
2. Z momentem udostępnienia danych Strona otrzymująca dane staje się ich niezależnym 

administratorem w rozumieniu RODO. 
3. Każda ze Stron oświadcza, że: 

1) jest administratorem danych będących przedmiotem udostępnienia oraz posiada podstawę 
prawną do ich udostępnienia; 

2) będzie przetwarzała udostępnione dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Porozumienia 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO; 

3) udostępnienie danych zostanie zrealizowane z zachowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa oraz z zapewnieniem przestrzegania zasad określonych w RODO. 

4. PTS oświadcza, iż przed zawarciem Porozumienia zapoznał się z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia 
(Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Porozumienia) oraz 
przekazał klauzulę informacyjną GUS osobom reprezentującym go lub innym osobom realizującym 
Porozumienie (obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO). PTS zobowiązuje się, 
że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu Porozumienia 
dodatkowych osób, najpóźniej wraz z przekazaniem GUS danych osobowych tych osób, zrealizować 
obowiązki informacyjne w trybie art. 14 RODO zawarte w Załączniku nr 1 do Porozumienia. 

5. PTS zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 
RODO, wobec osób reprezentujących GUS , których dane zostały udostępnione. 
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§ 7 

Odpowiedzialność 

1. Każdy Współadministrator odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie 
przetwarzał dane osobowe w ramach Olimpiady Statystycznej, jak za działania lub zaniechania 
własne. 

2. Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem 
w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Administratora.  

3. Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych 
środków bezpieczeństwa.  

4. Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej odpowiedzialności 
za przetwarzanie danych osobowych, do współpracy z drugim Współadministratorem w razie 
postępowania przed organem nadzorczym lub sporu sądowego z podmiotem danych osobowych. 

  
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Porozumienie stanowi regulację pomiędzy Współadministratorami, o której mowa w art. 
26 ust. 1 RODO. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
Załączniki: 
1 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Porozumienia  

 

PTS                                                                                                           GUS 

  

................................................. .............................................. 

 



 

Załącznik nr 1 
do Porozumienia o współadministrowaniu 

danymi osobowymi w ramach organizacji Olimpiady Statystycznej 
 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją Porozumienia 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
I. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą 
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. 

II. Inspektor ochrony danych 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 
1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, 
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. 
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia i prawidłowej realizacji Porozumienia 
o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach organizacji Olimpiady Statystycznej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
a) w zakresie osób będących Stroną Umowy: 

- art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

- art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i 
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246)a 
także przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w związku z przepisami prawa podatkowego; 

b) w zakresie osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji oraz osób 
których dane Zamawiający uzyska od Wykonawcy na podstawie Umowy: 
- art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246 
a także przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w związku z przepisami prawa podatkowego; 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest do 
umożliwienia prawidłowej realizacji Porozumienia miedzy Stronami. 

                                                 
1 Rozporządzenie 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, z późn. zm.)  
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IV. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym 
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie Porozumienia 
oraz przechowywanie dokumentacji jego dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

V. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: 
1. okres realizacji Porozumienia oraz maksymalnie przez okres 6 letni od upływu daty 

wymagalności roszczenia cywilnoprawnego za zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.); 

2. po okresie, o którym mowa w pkt 1), w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 
oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). 
 

VI. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
3. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 
Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Strony Porozumienia jest niezbędne do zawarcia 
i realizacji Porozumienia. Podanie danych osób niebędących Stroną Porozumienia, ale biorących 
udział w jego realizacji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa 
w pkt III, a brak ich podania może wpłynąć na nieprawidłową realizację Porozumienia. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
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