
Informacja o przetwarzanych danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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, że od dnia 25 maja 2018 r. będą 
przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 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. 41 342 12 
66. 

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym:  

można się z nim 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 prawidłowości realizacji zadań w ramach obszarów 

zabezpieczenia społecznego na podstawie: 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego z dnia 16 września 2009 r., 

 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego. 

Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, od Ośrodków Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, 

Powiatowych Urzędów Pracy oraz od Twojego pracodawcy 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

 art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

5. Twoje dane będą udostępnianie tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz wybranym 
podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. w zakresie 
obsługi informatycznej)  

6. 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 będzie Sygnity SA ul. Kapelanka 42B 30-347 Kraków w ramach umowy powierzenia 

7. Okres przechowywania danych osobowych:  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 
przetwarzania, w tym również z obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu 
Akt, który w tym przypadku wynosi 10 lat.  

8. 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, 

 

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

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to ze wskazanej w pkt 3 podstawy 
prawnej. 

11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do instytucji właściwych państw UE, EOG i Szwajcarii.  
 

Administrator danych zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przekazywanych danych osobowych. 


