Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych jest
Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 29 56, 342 12 66
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na
adres:
➢

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl

3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Twoje dane w celu:
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit.
b RODO,
realizacji Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

➢
➢
➢

➢

W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinniście Państwo przekazywać Wojewodzie
Świętokrzyskiemu danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną przekazane uważa się, że
odbyło się to za zgodą tych osób.
4. Informacje o odbiorcach danych
Wojewoda Świętokrzyski co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo
uprawnionymi, właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Wojewoda Świętokrzyski nie udostępnia danych
osobowych do państw trzecich.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt
6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych
przysługuje Ci:
➢
➢
➢
➢

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
prawo do usunięcia danych,
Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie
których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji
➢

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację uzależnione jest od rodzaju
sprawy, w związku z którą dane są przetwarzane. W związku z tym może to być sytuacja, kiedy podanie
danych jest:
➢

➢
➢
➢

warunkiem koniecznym do uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Wojewodę
Świętokrzyskiego poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia
umowy;
obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli będzie brak tych danych, sprawa nie będzie
mogła zostać rozpatrzona;
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Wojewodzie Świętokrzyskiemu;
niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Państwo zgodę.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

