
 

Informacja o przetwarzanych danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informuję o przysługujących, od 
dnia 25 maja 2018 r., określonych poniżej prawach związanych z przetwarzaniem danych oraz celach w jakich 
one będą wykorzystywane: 
 
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. 41 342 12 66 
 

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 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 przetwarza Twoje dane w celu: 
Prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec członka korpusu służby cywilnej, prowadzenie i 
archiwizacja akt postępowania w ramach przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania 
wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim określonego w powyższych przepisach 
prawa oraz art. 10 RODO przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz 
naruszeń prawa  
 

4. Odbiorcą Twoich danych będzie: Wspólna Komisja Dyscyplinarna 
 

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 (przechowywanie wieczyste)   

 
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci: 

− prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
− prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

 
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – określonym w pkt 3  

 
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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