Informacja o przetwarzanych danych
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 3421115
2. Powołany jest 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 może przetwarzać Twoje dane w celu
zarejestrowania, potwierdzenia, przedłużenia profilu zaufanego e-PUAP
na podstawie art. 20 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje
dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych.
Odbiorcami Twoich danych będziesz Ty sam jako Wnioskodawca
oraz Minister Cyfryzacji, będący odrębnym Administratorem Danych, mający
siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, który odpowiada za
zapewnienie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP), można się z nim skontaktować e-mail mc@mc.gov.pl,
formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub
pisemnie na adres siedziby administratora
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, który
w tym przypadku wynosi 20 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, aby zrealizować
wybraną usługę na ePUAP. Niepodanie tych danych będzie skutkowało
niemożliwością realizacji usługi.

