INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani /Pana 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 został 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 Pani/Pana dane:
w zakresie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na podstawie
uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2022-2024” oraz wykonania zawartej z Tobą umowy – art. 6 ust. 1 lit. b
RODO oraz w związku z realizacją obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres
wynikający z przepisów prawa, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w związku z realizacją rządowego programu oraz
przepisów:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
5) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
2) podmioty przetwarzające, z którymi Urząd zawarł umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania
lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych
osobowych.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt czyli przez okres 5 lat;
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 uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do realizacji programu.

