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KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zapoznałem się / zapoznałam się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. 

2. Stosownie do art. 7 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), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank 

Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21 w celu uczestniczenia  w Projekcie i prowadzenia działań ewaluacyjnych Projektu.  

3. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, stosownie  

do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:  

1) Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.  

2) NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod 

adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej 

www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.   

3) Celem przetwarzania moich danych osobowych są:   

a) umożliwienie uczestnictwa w działaniach Projektu,   

b) umożliwienie monitorowania realizacji Projektu i prowadzenia działań ewaluacyjnych Projektu,  

c) umożliwienie rozliczenia Projektu w związku z udzieleniem dofinansowania przez Narodowy Bank Polski na podstawie przepisów regulujących 

daniny publiczne. 

4) Moje dane osobowe będą powierzane ekspertom zewnętrznym NBP, mogą być powierzone podmiotom prowadzącym ewaluację zewnętrzną 

Projektu na zlecenie NBP oraz będą przekazywane organom publicznym, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.  

5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 pkt 3, nie dłużej niż 6 lat od daty 

rozliczenia Projektu. 

6) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 pkt 3.  

9) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym  

do profilowania. 
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