
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi  w Warszawie, ul. Krakowskie 

Przedmieście 66 w celu współpracy przy inicjatywach organizowanych przez Instytut. 

  

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa 

Wsi (NIKiDW) z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować 

się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  

 współpracy przy inicjatywach organizowanych przez NIKiDW, 

 archiwizacji, 

 ochrony przed roszczeniami. 

4) Podstawa prawna: 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

 zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów lub do momentu cofnięcia zgody. 

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału 

w inicjatywach organizowanych przez NIKiDW. 

7) Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jako 

Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą 

być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności 

Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. 

8) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie 

w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas 

z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

9) Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

10) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, nie dochodzi również do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


