KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75
63, e- mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@instytutkorfantego.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku oraz udostępnienia
informacji publicznej, prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej w
związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia
archiwizacji dokumentacji - na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO czyli obowiązkiem
prawnym ciążącym na Administratorze.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące dla Administratora usługi
pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy na mocy stosownych przepisów
prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres zgodny z przepisami prawa tj. okres 5 pełnych
lat od daty udostepnienia informacji zgodnie z przepisami prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji
kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w
Instytucie.
6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być
na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych. Administrator
może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do
złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej.

