
KLAUZULA INFORMACYJNA  

W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji albo świadczenia z budżetu państwa w celu 

sfinansowania albo dofinansowania zadań związanych z opieką nad grobami weteranów walk o 

wolność i niepodległość Polski w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  o grobach 

weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2529), zwanej dalej 

„ustawą”, informujemy, że:  

1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych  z przyznaniem i 

rozliczeniem dotacji albo świadczenia na realizację zadań związanych z opieką nad  

grobami, w szczególności na pokrycie nakładów koniecznych  na wykonywanie czynności związanych 

z budową, remontem, przeniesieniem   

lub utrzymaniem grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, o których mowa w 

ustawie, w związku 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 

95/46WE.  

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:   

ul. Janusza Kurtyki 1, 02 – 676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.  

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 

adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02 – 676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych.  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych pracownicy 

IPNKŚZpNP oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

 nie dłuższy niż jest to niezbędne do rozliczenia dotacji albo świadczenia,  

 niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń,   realizacji przepisów księgowo-skarbowych,  

 zgodny z obowiązującym w IPN-KŚZpNP Rzeczowym Wykazem Akt.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz prawo  ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych  do innego 

administratora, otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  

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.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa  ich podania 

będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z dotacji albo świadczenia.  

    

  

 …………………………, dnia ……………………      …………………………….  
              miejscowość    data                  podpis  


