
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem 

administracyjnym 

Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 

13A, 01-044 Warszawa (dalej jako Administrator lub CPPC). 

Inspektor Ochrony Danych 

CPPC powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: 

bezpieczeństwo@cppc.gov.pl 

Cel i podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego, którego jest Pani/Pan stroną (przedstawicielem strony),  na podstawie prawnej 

wynikającej z art. 6 ust. 1 lit c 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego CPPC 

wynikającego z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 16 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (tj. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 2176), art. 189 i 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i rozdziału 7a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). 

Okres, przez który dane będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do czasu zakończenia postępowania 

administracyjnego, którego jest Pani/Pan stroną a następnie archiwizowane przez okres dziesięciu lat.  

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych? 

Pani/Pana dane osobowe w toku prowadzonego postępowania administracyjnego mogą zostać 

przekazane Ministerstwu właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (które – jako Instytucja 

Zarządzająca lub Koordynująca – sprawuje nadzór nad Programem, w związku z którym wszczęto 

postepowanie administracyjne) oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia do Pani/Pana 

korespondencji.  

Prawa osoby, której dane dotyczą 

W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,   

 do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

 do żądania usunięcia danych osobowych, 

 do żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez CPPC narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 



 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

decyzji opartych na profilowaniu.  

Dobrowolność podania danych osobowych i ich źródło 

Podstawą do prowadzenia postępowania administracyjnego będą dokumenty pozyskane przez 

Administratora w związku z dofinansowaniem otrzymanym przez Pani/Pana organizację  w ramach 

danego Programu (to jest wniosek wraz z załącznikami oraz dalsza korespondencja w sprawie). 

W postępowaniu wykorzystywane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, 

PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, 

nr faksu, nr rachunku bankowego, wysokość i warunki przyznanego dofinansowania, sposób realizacji 

umowy o dofinansowanie. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 


