Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO)
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
tel. +48 22 529 27 18
Inspektor ochrony danych
W Ministerstwie wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się
skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich,
wynikach naborów kandydatów do jednostek podległych PAN i instytutów badawczych oraz
o wynikach konkursów na dyrektorów jednostek PAN.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), §6 ust.
1 i §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w
sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.
U. 2010 nr 233 poz. 1530) i §1 pkt 1‒3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko
dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2019 poz. 2287).
Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię nazwisko,
miejsce pracy i stanowisko.
Odbiorcy danych osobowych/kategoria odbiorców
Odbiorcami danych są użytkownicy serwisu internetowego BIP MNiSW.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w serwisie BIP MNiSW przez okres wynikający z przepisów prawa.
Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo do ich sprostowania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych
w formie pisemnej na adres Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529
Warszawa, elektronicznej na adres iod@mnisw.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami
będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Możesz to zrobić jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe pochodzą z uczelni lub jednostki podległej PAN, lub instytutu
badawczego, który przeprowadził nabór na wolne stanowiska dydaktyczne i naukowe, i jest
zobligowany przepisami prawa do przekazania Ministrowi wyniku tego naboru.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.

