Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Systemie Widok.gov.pl
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie
(00-060) przy ul. Królewskiej 27.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez formularz
kontaktowy pod adresem https://widok.gov.pl/contact/, telefonicznie pod
numerem +48 22 5128 447 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

PRZETWARZAJĄCY
DANE

Przetwarzającym dane jest: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez email kontakt@widok.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

System widok.gov.pl to portal analityczny administracji publicznej. Widok.gov.pl
to nie tylko statystyka e-usług administracji publicznej, ale też docelowo narzędzie
do kształtowania strategii rozwoju cyfrowej administracji. To działanie realizujące
ideę transparentności administracji oraz zaangażowania obywateli w
kształtowanie kierunków rozwoju e-usług.
Dane systemu widok.gov.pl podlegają stałej analizie i wykorzystaniu ze strony
administracji, przedsiębiorców oraz obywateli.
Podstawa prawna to prace zlecone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

ODBIORCY
DANYCH

System widok.gov.pl jest dostępny jako aplikacja internetowa umożliwiająca
dostęp do danych obywatelom, przedsiębiorcom i organizacjom społecznym
śledzących działania Ministra Cyfryzacji pod adresem: https://widok.gov.pl/

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od
wprowadzenia do systemu widok.gov.pl.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez podmioty zobowiązane jest obowiązkowe,
gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

