
 

 
 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzanych danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (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: 

− Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, 

odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego ePUAP, z którym 

można skontaktować się poprzez adres e-mail: mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy 

pod adresem formularza kontaktowego dostępnego online lub pisemnie na adres siedziby 

administratora, 

− w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, prowadzonych 

w związku z funkcjonującym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  

punktem potwierdzającym Profil Zaufany ePUAP, administratorem Pani/Pana danych 

osobowych 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. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

− Minister Cyfryzacji: e-mail iod@mc.gov.pl lub listownie kierując korespondencję na adres 

siedziby administratora 

− Wojewoda Świętokrzyski: 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 potwierdzenia, 

przedłużenia i unieważnienia profilu zaufanego e-PUAP na podstawie: 

 art. 20 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne,   

 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego. 

4. Odbiorcy danych: 

Wojewoda Świętokrzyski, co do zasady, nie udostępnia danych osobowych innym 

odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi.  

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 sprostowania swoich danych osobowych. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu              

na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego, w sposób ustalony przez 

użytkownika tego konta. 

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. 

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

międzynarodowej. 

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


