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Klauzula informacyjna RODO  

„Centrum Wsparcia Cudzoziemców” 
Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem” mający siedzibę w Warszawie 
(00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na 
podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu Radzie OPZZ Województwa Łódzkiego.  

 
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych, drogą elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 
1/3/5, 00-513 Warszawa. Może się Pani/Pan również skontaktować z podmiotem, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Cudzoziemców” poprzez email: 
lodz@opzz.org.pl  

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyłącznie do celów rekrutacji w ramach projektu „Centrum 

Wsparcia Cudzoziemców”. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym w procesie rekrutacji. 
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa i uniemożliwiają udział w 
projekcie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. 
e RODO w związku z art.  62d ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690  

 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 

prawem. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji rekrutacji prowadzonej 

w projekcie „Centrum Wsparcia Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu „Razem Możemy 
Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, 

do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o 
którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie 
których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu 
postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji. 

 
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane i 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

…….……………………………………………….. 
Podpis – imię i nazwisko  
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