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 celach związanych ze statusem zakładu pracy
chronionej: wydawaniem decyzji o przyznaniu lub utracie statusu zakładu pracy chronionej oraz innych decyzji,
postanowień, zaświadczeń, udzielaniem informacji dotyczących statusu zakładu pracy chronionej oraz
w postępowaniach z zakresu skarg i wniosków, jak również w celach sprawozdawczych i związanych
z udostępnianiem wykazu na stronie internetowej ŚUW, w związku z wykonywaniem uprawnień wynikających
z:
➢ ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
➢ ustawy kodeks postępowania administracyjnego
➢ ustawy kodeks spółek handlowych
➢ ustawy o opłacie skarbowej
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest
➢ Art. 6 ust 1 lit c przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Wojewodzie Świętokrzyskim określonego w powyższych przepisach prawa
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Ty sam jako strona postępowania, jako wnioskodawca oraz podmioty i organy, którym Wojewoda jest zobowiązany
lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wojewody danych osobowych lub uprawnionych do
żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. 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.
7. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych
przysługuje Ci:
➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
➢ prawo do ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
➢ prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej w pkt 3 podstawy
prawnej.

