
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 

dot. przeprowadzenia szkolenia dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej 
 
Zgodnie z art. 13 i  14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 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 (RODO), informujemy że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako 

NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.  
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej 

lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.  
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 29 listopada 2000 Prawo atomowe i przepisów 
wykonawczych do tej ustawy; ustawy z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia. Podanie danych 
osobowych jest obowiązkowe. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania 

Przeprowadzenie szkolenia dla Inspektorów 
Ochrony Radiologicznej w celu przystąpienia przez 
nich do egzaminu oraz wydanie stosownego 
zaświadczenia. Umożliwienie kontaktów przed i w 
trakcie prowadzenia szkolenia. 
 

Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e  RODO) 
Niezbędność przetwarzania do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) 

Podczas pobytu na terenie NCBJ: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 

oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa, 
2. Kontrola wstępu na teren NCBJ, 
3. Kontrola materiałów i składników majątkowych 

wnoszonych i wynoszonych z terenu NCBJ 

Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) 

Elektroniczne zgłaszanie udziału poprzez formularz 
Webankieta, udział w zajęciach w formule zdalnej 
za pomocą platformy Zoom oraz komunikacja 
telefoniczna i za pomocą poczty elektronicznej 

zgoda podmiotu danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit 
a RODO) 

 
5. Dokumentacja obejmująca listę uczestników szkolenia udostępniana będzie Państwowej Agencji 

Atomistyki oraz podmiotom zapewniającym obsługę techniczno-organizacyjną Administratora.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4 oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, o ile prawo to nie będzie podlegało ograniczeniom 

prawnym 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

 00-193 Warszawa.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  
9. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10. Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy od Pani/Pana bezpośrednio albo od Pani/Pana 

Pracodawcy/podmiotu kierującego Panią/Pana na szkolenie. 
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11. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NCBJ obejmuje dane osobowe niezbędne do 
przeprowadzenia szkolenia i umożliwienia kontaktu, tj.: imię, nazwisko, PESEL, fakt posiadania 
aktualnego orzeczenia lekarskiego, jednostka/pracodawca, adres do kontaktu, e-mail, nr telefonu, IP 
komputera i login niezbędne do udziału w szkoleniu w formie zdalnej, a także dane osobowe 
niezbędne dla umożliwienia wstępu na teren NCBJ, tj.: numer dokumentu tożsamości i obywatelstwo 
cudzoziemca. 


