
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA W  ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWODZKIM  

DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB I INSPEKCJI  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach, al. IX 

Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:  

▪ listownie na adres siedziby administratora: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

▪ za pomocą platformy ePUAP;, ▪ e-mailem wojewoda@kielce.uw.gov.pl; telefonicznie (41) 342 12 66 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 
▪ telefonicznie: 041 342 18 70 ; ▪ e-mailem: iod@kielce.uw.gov.pl 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa polegających na opracowaniu dokumentu jakim jest 

„Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii” w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze 

zm.).  

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania 

tych danych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych będzie kontaktował się w związku  

z zaistnieniem sytuacji opisanych w Wojewódzkim Planie Epidemiologicznym. Administrator danych 

osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. 

● ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz 
prywatnego numeru telefonu od Starostwa Powiatowego (zgodnie z miejscem zamieszkania)  

lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a także 

przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych; 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania; 

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO. 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zadania opisanego w Wojewódzkim 

Planie Epidemiologicznym.  

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA       

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 
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