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KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających skargę/wniosek na podstawie 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy: 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

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”), 
reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem  Instytutu jest Województwo Śląskie. Instytut posiada 
osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod 
numerem RIK – D/23/16. 

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ? 

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu, jest Krzysztof Laksa, z którym 
można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 
iod@instytutkorfantego.pl.  

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

  - Przyjmowania, rozpatrywania, rejestrowania skarg i wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (art. 221 – art. 
247 k.p.a) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;  

-     Archiwizacji dokumentacji – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z  ustawą z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

I. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej 
lub prawem krajowym, np. do innego organu uprawnionego do rozpatrzenia skargi lub wniosku, 
do sądu administracyjnego; 

II. Podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora w tym hostingodawca;  
III. Podmiot świadczący obsługę prawną na rzecz Administratora. 

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla  którego 
zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa - zgodnie z terminami dotyczącymi 
archiwizacji dokumentacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach zgodnie z JRWA Instytutu, które wynoszą: 

- w przypadku rozpatrywania skargi lub wniosku przez Instytut dane będą przechowywane wieczyście; 

- w przypadku przekazania skargi lub wniosku innemu podmiotowi, właściwemu do rozpatrzenia tej 
skargi lub wniosku,  dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 
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JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• żądania przenoszenia danych osobowych. 

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych 
przepisów. 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach 
korzystania z  przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań 
związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

Wniosek wraz z procedurą jego realizacji można pobrać ze strony 
https://instytutkorfantego.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie 
danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji zadania ustawowego.  

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także 
profilowaniu w rozumieniu RODO. 

 
  

 

 


