
INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA 

EKSPERTÓW, KTÓRZY REALIZOWAĆ BĘDĄ ZADANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 USTAWY 

Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 R. O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI  

DOT. WNIOSKU O WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA” 

 

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 
z siedzibą przy ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.  

Z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie skontaktować się można poprzez adres e-mail: 
iod@mswia.gov.pl 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozparzenia zgłoszenia Pani/Pana kandydatury 
na eksperta w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą 
o ZSK; 

W przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana kandydatury na eksperta w ww. celu Pani/Pana dane 
osobowe będą niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w dzienniku urzędowym 
Monitor Polski, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ZSK. 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przy użyciu 
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny rejestr, 
w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów 
ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pomioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty z którymi MSWiA zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie 
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. 

Będzie Pan/Pani mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. 

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 
lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wybór Pana/Pani kandydatury na eksperta 
i zawarcie umowy obejmującej przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej 
„Prowadzenie obsługi biura” po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla tej 
kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia. 
Wykonanie umowy następuje zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zgodnie z art. 21 ustawy 
o ZSK. 

Ponadto informujemy, że Pana/Pani dane osobowe już jako wyłonionego eksperta: 

1. będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Panią/Panem w ramach realizacji zadań, 
o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o ZSK, 

2. będą przechowywane na czas realizacji umowy oraz przez okres niezbędny w celach 
archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych; 



3. w zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu 
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny rejestr, 
w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów 
ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury na eksperta Pana/Pani dane 
osobowe będą także podlegały publikacji na stronie portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
znajdującej się na stronie www.kwalifikacje.gov.pl. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty z którymi MSWiA zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie 
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Będzie Pan/Pani mieć prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

http://www.kwalifikacje.gov.pl/

