
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Pozyskane dane osobowe w zakresie danych kontaktowych tj. 

imienia, nazwiska, miejsca pracy, stanowiska pracy, numeru telefonu, 

mail przetwarzane będą w celu niezbędnym do promocji działań 

wykonywanych w ramach ustawowych zadań Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, co jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym powierzonym w drodze ustawy 

Administratorowi. 

Dane osobowe pozyskane w drodze nagrań z monitoringu 

znajdującego się na terenie Oddziału IPN –KŚZpNP w Katowicach 

będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ze względu 

na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w 

ramach realizacji jego ustawowych zadań. 

Podstawa prawna 

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 

ust. 1 lit e 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.  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 

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. 

Inspektor Ochrony Danych osobowych 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. 

Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych, tel. 22 581 85 11. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora 

danych: 

Pracownicy IPN-KŚZpNP w Krakowie oraz następujące podmioty 

przetwarzające dane: kurierzy, operatorzy pocztowi, sądy, organy 

publiczne w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, podmiotom współpracującym przy realizacji danego 

projektu, w tym instytucjom kulturalnym. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane pozyskane w drodze monitoringu przechowywane będą przez 

okres 90 dni od dnia nagrania. 

Pozostałe dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 

zadań realizowanych w celu publicznym przez Administratora. 

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale 

usunięte. 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl


Uprawnienia 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia 

danych. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/a 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. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do 

nawiązywania kontaktu do celów wskazanych powyżej. 


