Dane osobowe - klauzula informacyjna
nagrody i odznaczenia
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego
dalej RODO, informujemy, że:
Administrator Danych
Osobowych
Inspektor Ochrony Danych
Cel przetwarzania

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522),
ul. Krucza 36/Wspólna 6
Anna Ankiewicz (mail: iodo@map.gov.pl)
Przyznanie nagród i odznaczeń przez Ministra Aktywów
Państwowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w
innym celu niż ten podany powyżej.

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach. (Dz. U. z 2018 r. poz. 25 z
późn. zm.), ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach
górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach
górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 155 z późn. zm.),
rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o
nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich
dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w
sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla
Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania
oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2059 z późn.
zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001
r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla
Energetyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania i
noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1903 z późn. zm. ),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w
sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru,
zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2018
r., poz. 463 z późn. zm. ), rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w
sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów
mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej (Dz. U.
Nr 181, poz. 1771)

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do
tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w
szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację
publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych poza
EOG

Okres

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych
osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i przenoszenia danych
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
ich uniemożliwi rozpatrzenie wniosku
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, który złożył
do Ministerstwa Aktywów Państwowych wniosek o odznaczenie
Zakres otrzymanych danych wynika z aktu prawnego, na podstawie,
którego został złożony wniosek o odznaczenie

Organ nadzorczy

Dobrowolność
Profilowanie
Źródło pochodzenia danych
Zakres danych

