
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 
postępowaniem w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod 
nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 
września 2018 r. do 9 września 2020 r.”, przekazywana  zgodnie z rozporządzeniem 
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 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (RODO) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych 

wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej jest Pełnomocnik 

Rządu do Spraw Repatriacji pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) 

przy ul. Stefana Batorego 5. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby.  

Kontakt do Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, prowadzącego sprawy związane z działalnością 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji:  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 

tel.: (0-22) 515 22 66 

faks: (0-22) 515 22 67 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony 

inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: 

iod@mswia.gov.pl. 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  
 
INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla 

repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.” Konkurs 

jest organizowany na podstawie art. 20e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609). 

 

Podanie danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, 

osób, które będą realizować zadania związane z prowadzeniem ośrodka oraz 

osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach oferty jest dobrowolne, jednak 

niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i 

wyboru - zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - 

podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa. Podanie danych osobowych 

osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika ośrodka, jest niezbędne do oceny 

spełniania przez tę osobę warunków określonych w art. 20d ww. ustawy.  

Oferent powinien zapewnić, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostaną 

podane w związku z ofertą realizacji zadania, wyraziły zgodę na przetwarzanie 

tych danych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

 

ODBIORCY DANYCH 
 

Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji 

konkursowej nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
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PRZEKAZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 
DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji 

konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji 

konkursowej będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez oferenta w 

dokumentacji konkursowej, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz, z 

zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzana, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez oferenta w 

dokumentacji konkursowej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI I 
PROFILOWANIE 
DANYCH 

Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji 

konkursowej nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu w rozumieniu RODO. 

 

 


