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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA PROMOTORA 

Działając na  podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. 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, s.1, 
ze sprostowaniem) informuję Panią/Pana, że:  

- administratorem danych osobowych promotora pracy zgłoszonej do  Konkursu jest Minister Obrony 
Narodowej, mający siedzibę w Warszawie (00-911) przy ul. Niepodległości 218,  

- z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariatdnisw@mon.gov.pl, 
lub listownie na adres siedziby administratora, 

- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 
przez email iod@mon.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych”, 

- Pani/Pana dane kontaktowe – służbowe pozyskane zostały od uczestnika Konkursu na najlepszą 

pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii 

kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych i przetwarzane będą w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, popularyzowania wiedzy na temat technologii, technik i inżynierii 

kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych, a także w celach archiwalnych, 

- Minister Obrony Narodowej przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest przeprowadzenie Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim 
udziału, oraz popularyzowanie wiedzy ww. zakresie, 

- osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z Konkursem, mają prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych,  

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość 
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 
danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są 
one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane,  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2), 

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, 

- w trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania. 
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