
 
  
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania z zakresu 
ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku 
 
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 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, zwanego dalej „RODO”.  
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e mail: 
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel.: (41) 342-11-15. 

2) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się w formie pisemnej  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl  
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez ŚUW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu 
realizacji zadania publicznego dot. ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego 
w 2020 roku. 

4)  Dane zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy. 
Podanie danych jest niezbędne do udziału w otwartym konkursie ofert. Brak ich podania spowoduje 
brak możliwości wyboru oferty Wykonawcy a w konsekwencji brak możliwości zawarcia 
umowy/realizacji zadania konkursowego. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŚUW. Państwa dane będą 
publikowane na stronie BIP ŚUW. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom 
wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

7) Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom 
trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.  

9) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu, a po jego zakończeniu 
w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 t.j.).  

10) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 
15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania 
oraz art. 17-19 i 21 RODO - prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu, o ile będą miały zastosowanie.  

11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na 
podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią 
wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.  
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