Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą
w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl,
www.bip.slaskie.pl
2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail:
daneosobowe@slaskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury konkursu stypendialnego Marszałka Województwa
Śląskiego w dziedzinie kultury i wyłonienia laureatów tego konkursu,
b) archiwizacji.
Podstawami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są, odpowiednio:
a) art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. – zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,
c) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczeg. art. 6) oraz
rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
podmiotom realizującym obsługę bankową. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.
archiwizacji lub do czasu skutecznego wyrażenia sprzeciwu w zakresie realizacji celu „a” (pkt. 3 klauzuli).
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procedurze przyznawania nagrody,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w tej procedurze.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.
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