KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAMIECZONO W BAZIE EKSPETÓW IBE
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Administratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i utrzymania
konta w Bazie Ekspertów IBE jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie
(01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), z którym można się skontaktować
telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej
ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby
Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując
korespondencję na w/w adres.
Cel przetwarzania
Dane zamieszczone w Bazie Ekspertów IBE będą przetwarzane w celu identyfikacji
specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, a następnie udostępnione ministrowi
właściwemu1 na potrzeby nawiązania współpracy przy opiniowaniu kwalifikacji
włączanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym w celu przekazywania
informacji o możliwościach udziału w pracach nad opisami kwalifikacji, trwających
konsultacjach wniosków, naborach specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin
prowadzonych przez ministerstwa.
Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać udostępnione ministrowi właściwemu jako odrębnemu
Administratorowi danych, który wystąpi do IBE z wnioskiem o wskazanie eksperta lub
specjalisty z danej dziedziny. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również
podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić
dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
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Mają Państwo następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania,
wniesienia
sprzeciwu
wobec
przetwarzania,
przenoszenia danych;
b) prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem;
c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest
uniemożliwi rejestrację w Bazie Ekspertów IBE.
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Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
oraz nie będą poddawane profilowaniu.
1

Minister kierujący danym działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach: włączania kwalifikacji należących do tego działu do zintegrowanego
systemu kwalifikacji, ich funkcjonowania w ZSK oraz w sprawach związanych z nadzorem nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do tego
systemu art. 4b ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej.

