Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 rozporządzenia 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, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Świętokrzyski al.
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 15 75 adres e-mail:
wing00@kielce.uw.gov.pl
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na
adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce, tel. 41 342 17 53, adres e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania
w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w sprawach z zakresu scaleń i wymiany
gruntów rolnych.
Podstawa przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne
4. Wojewoda Świętokrzyski co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym
odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi.
5. Planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od
nadanej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt
określonym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego danych
osobowych każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje żądanie dostępu
do tych danych oraz ich sprostowania.
7. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację jest
obowiązkiem ustawowym, o którym mowa w pkt 3.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

