Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Systemie Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych
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://sist.itl.waw.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 sist@mc.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 SIST to system teleinformacyjny służący do zbierania informacji o
istniejących i planowanych systemach teleinformatycznych. Inwentaryzacja
systemów teleinformatycznych jest jednym z kluczowych działań informatyzacji
Państwa, wynikających ze zaktualizowanego Programu Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa, który został ustanowiony w drodze uchwały Nr 117/2016
Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.
Przeprowadzanie inwentaryzacji systemów teleinformatycznych i bieżąca
aktualizacji informacji o nich zapewnia dostęp do danych dotyczących zasobów i
umożliwia opracowanie koncepcji zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, a
w efekcie jej właściwe i optymalne wykorzystywanie na potrzeby Państwa.
Zbierane dane są wsparciem decyzji i kluczowym zasobem informacyjnym dla
wielu inicjatyw o charakterze ogólnopaństwowym w tym Programu Otwierania
Danych Publicznych, Modelu Informacyjnego Państwa, projektów Wspólna
Infrastruktura Państwa, Systemów Rejestrów Państwowych, gov.pl,
Zintegrowana Platforma Analityczna i wielu innych.
Inwentaryzacja obejmuje:
1) informacje o aktywnych systemach teleinformatycznych, przynoszących
wartość dla architektury informacyjnej państwa;
2) informacje o posiadanych centrach przetwarzania danych i ich wolnych
zasobach, na których można budować nowe systemy teleinformatyczne w
przyszłości;
3) informacje o posiadanych zasobach ludzkich;
4) informacje o posiadanych EZD;
5) informacje o posiadanych kontraktach i licencjach.
W wyniku inwentaryzacji gromadzone są dane na temat systemów, które:

przechowują/przetwarzają dane będące lub mogące być udostępniane
w ramach informacji publicznej;

przechowują/przetwarzają dane w celu świadczenia usług publicznych,

przechowują/przetwarzają dane o obywatelach, przedsiębiorcach,
innych podmiotach, a także przedmiotach (np. pojazdy, budynki, działki,
czy też księgi wieczyste);

przechowują/przetwarzają dane będące lub mogące być udostępniane
innym systemom administracji w celu świadczenia usług publicznych.
Do przekazywania danych w ramach systemu SIST udostępnione zostały
formularze elektroniczne służące do wprowadzania wymaganych danych oraz
instrukcja dotycząca procesu ankietyzacji.

Dane systemu SIST podlegają stałej analizie i wykorzystaniu ze strony
Ministerstwa Cyfryzacji.
Podstawa prawna to prace zlecone przez Ministerstwo Cyfryzacji.
ODBIORCY
DANYCH

System SIST jest dostępny jako aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp do
danych autoryzowanym użytkownikom pod adresem: https://sist.itl.waw.pl/

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od
wprowadzenia
danych
do
pierwszej
inwentaryzacji
infrastruktury
teleinformatycznej w ramach systemu SIST.

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.

