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TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 
(02- 591) przy ul. Stefana Batorego 5. 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się 
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, tj. Warszawa (02-591), 
ul. Stefana Batorego 5. 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył 
inspektora ochrony danych – z którym może się Pani / Pan skontaktować 
poprzez email: iod@mswia.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 
PODSTAWY 
PRAWNE 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych 
z zachowaniem  i  rozwojem  tożsamości  kulturowej  mniejszości  narodowych 
i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego oraz integracją 
obywatelską   i   społeczną   osób   należących   do   mniejszości   narodowych 
i etnicznych, w tym w szczególności: 

• wpisania gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest 
język pomocniczy, 

• wpisania gminy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są 
nazwy w języku mniejszości, 

• przyznania dotacji na realizację zadań zmierzających do ochrony, 
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości albo 
zachowania i rozwoju języka regionalnego, 

• przyznania dotacji na realizację zadań zmierzających do integracji 
obywatelskiej i społecznej, 

• udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych i organizacji jej posiedzeń, 

• powołania i odwołania członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. 

Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

ODBIORCY 
DANYCH 

Pani/  Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  uprawnionym,  zgodnie 
z właściwymi  przepisami  służbom;  organom  administracji  publicznej;  sądom 
i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym 
jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań publicznych a także innym podmiotom, jeżeli wykażą interes 
prawny. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, 
a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania. 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

mailto:iod@mswia.gov.pl
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ORGANU 
NADZORCZEGO 

 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprawy 

 


