
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności 

 

 
Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku, jak również inne Pani/Pana dane osobowe, które mogą być 

uzyskane w toku prowadzonego postępowania, przetwarzane są w celu realizacji art. 15a oraz art. 31  ust. 6  

ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.  

  

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  obowiązek  prawny  ciążący  na  administratorze  

(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) – art. 15a oraz art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 16 

października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138).  

  

Administratorem  Pani/Pana  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  zapewnia  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.  

  

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.  

  

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

upoważnione przez Administratora.  

  

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  zakończenia  procedowania  wniosku,  a następnie 

zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

  

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.  

  

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  niepodanie  tych  danych  skutkuje  brakiem 

realizacji Pani/Pana wniosku.  

  

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

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. 

 


