
 

ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA NR…………../2018 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą  

w Warszawie, ul. Płocka 13 w celu związanym z funkcjonowaniem konta użytkownika platformy 

internetowej ARCHIPRZYGODY.NCK.PL zgodnie z art. 23 ust. 1  pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922)." 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), Narodowe Centrum Kultury informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 

(01-231), ul. Płocka 13 , tel.: 22 21 00 100; 

2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: 

IOD@nck.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) w celu związanym z funkcjonowaniem konta użytkownika platformy internetowej 

ARCHIPRZYGODY.NCK.PL – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

b) przeprowadzenia i analizy badań ewaluacyjnych programu Archi-przygody- na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c) realizacji działań promocyjnych programu Archi-przygody przez NCK - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi 

systemów i oprogramowania informatycznego na rzecz administratora, podmioty które będą 

świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Dane osobowe przetwarzane będą: 

a) dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji programu Archi-

przygody, a po zakończeniu programu przechowywane będą w celu obowiązkowej 

archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych 

przepisach 

b) przez cały okres realizacji działań związanych z przeprowadzeniem badań 

ewaluacyjnych - do momentu ich zakończenia lub do momentu wycofania zgody przez 

osobę której dane dotyczą; 

c) przez cały okres realizacji działań promocyjnych programu Archi-przygody przez 

NCK - do momentu ich zakończenia lub do momentu wycofania zgody przez osobę 

której dane dotyczą. 

6. W przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( pkt 3 lit. a, b, c powyżej) 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Egzemplarz NCK 

mailto:IOD@nck.pl


10. W sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w naborze do programu, działaniach 

promocyjnych programu Archi-przygody oraz realizacji badań ewaluacyjnych jest dobrowolne. 

12. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach 

programu Archi-przygody w przypadku wyłonienia zgłaszanej placówki do realizacji programu 

jest wymogiem umownym, umożliwiającym realizację zadania. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(czytelny podpis)     

 


