
 

Klauzula informacyjna Korespondencja e – mailowa  

 

Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej jako „RODO” informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Mazowieckiej 9, 00 – 052 Warszawa, państwowa instytucja kultury, wpisana 

do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu za numerem RIK” 100/2017, posiadająca NIP: 5252698155 oraz REGON 

366513210, adres email: kontakt@niepodlegla.gov.pl, 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze Programu „Niepodległa” można kontaktować 

się pod adres e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: umożliwienia kontaktu e-

mailowego z Administratorem oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję e - mailową 

kierowaną do Administratora, wymiany korespondencji elektronicznej, e – mailowej pomiędzy 

nadawcą i adresatem, 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz nadawców 

wiadomości e-mailowych wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu 

kontaktu elektronicznego z Administratorem, 

2) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3) dobrowolnie wyrażona zgoda, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze lub niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

(art. 6 ust 1 lit. a, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, j RODO) 

4) art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust.2 lit. f RODO w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 

Kodeksem cywilnym 

4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane kontaktowe o 

nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej zawarte w treści korespondencji, w tym: imię, 

nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora tj. Biuro Programu 

„Niepodległa”  oraz podmioty upoważnione przez Biuro Programu „Niepodległa” do przetwarzania 

danych osobowych w związku z realizacją określonych w umowie zadań lub usług świadczonych 

na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingu, obsługi poczty 

elektronicznej, obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

obowiązującego prawa.   

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

powyższych celów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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