ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU MARSZAŁKA,
WICEMARSZAŁKA, CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO LUB CZŁONKOSTWA MARSZAŁKA,
WICEMARSZAŁKA, CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KOMITECIE HONOROWYM

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl;
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych –
inspektor danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i ewentualnej realizacji
wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Śląskiego lub
Członkostwa w Komitecie Honorowym oraz ich archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez
administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa;
4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie
prowadzonej
korespondencji,
podmiotom
przetwarzającym
zapewniającym
obsługę
teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie bip.slaskie.pl;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu
realizacji wniosku.
Po upływie tego okresu dokumentacja (akta sprawy) zostanie przekazana do Archiwum
Państwowego;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu przyznawania
Honorowego Patronatu Marszałka, Wicemarszałka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego
lub członkostwa Marszałka, Wicemarszałka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego w
komitecie honorowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

