KLAUZULA INFORMACYJNA
korespondencja
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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
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Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (dalej
„NCBC”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Rakowiecka 2,
00-909 Warszawa; tel.: 261-865-705,
mail: sekretariat.ncbc@mon.gov.pl
Mariusz Bartoszewski
Tel: 261-865-470,
Mail: ncbc.iod@ron.mil.pl
Udzielenie odpowiedzi na korespondencję
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego
uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia
sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach,
w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1986 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony
w tych przepisach.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od NCBC dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, oraz 20
RODO.
Na Pani/Pana żądanie, NCBC wyda Pani/Panu kopię danych osobowych
przetwarzanych w trakcie procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich, może
uniemożliwić udzielenie odpowiedzi
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

