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 Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce email: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421266
2. Powołany został 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 prowadzenia rejestru
tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu
komunikowania się osób głuchoniewidomych
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 15 ust 2 ustawy o języku migowym i innych
środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r., rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka
migowego, systemu językowo – migowego i sposobu komunikowania się osób
głuchoniewidomych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Informacja o odbiorcach
Wojewoda Świętokrzyski co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom
poza ustawowo uprawnionymi. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane Twoje będą publikowane na stronie BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/realizacja-ustawy-o-jez/5,Realizacja-ustawy-o-jezykumigowym.html
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 czyli będą przechowywane przez 10 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.
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 obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej
w pkt 3 podstawy prawnej.
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.

