
Klauzula  informacyjna z art. 14 RODO  
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest bezpośrednio stosowane od dnia 25.05.2018 r. 

 

 

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 34211266 

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym: można się z 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. Cel i podstawa przetwarzania danych: 

Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym 
wynikających z: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawy z dnia 
12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz  ustawy z dnia 
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Przetwarzane przez nas dane należą do kategorii danych zwykłych i wrażliwych 

5. Odbiorcami Twoich danych będą:  

podmioty, którym Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO, w szczególności: organy władzy publicznej, sądy i organy ścigania w zakresie 

związanym z prowadzonymi postępowaniami; 

podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawartych z Administratorem; 

6. 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.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych 
osobowych przysługuje Ci: 

prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Źródło pochodzenia danych 

Przetwarzane dane pochodzą z wniosków wierzycieli albo z akt prowadzonych postępowań. 

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Przetwarzanie danych jest prawem Wojewody wynikającym z przepisów wskazanych w pkt 3. 
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11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

 


