Klauzula Informacyjna.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) informujemy, iż
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul.
Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip@slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: daneosobowe@slaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
o

3.1. Związanych z realizacją zadań w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu
zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”, w tym:
Wysłanie zaproszeń; obsługa zgłoszeń/ rejestracja uczestników; weryfikacja
obecności uczestników; dostosowania warunków uczestnictwa dla osób z
niepełnosprawnościami; dokumentacji konferencji (w tym audio-wizualne).

o

3.2. Realizacją, rozliczaniem finansowym i promocją projektu (jako partner projektu).

o

3.3. Przeprowadzania cyklu spotkań, warsztatów związanych z przygotowaniem oraz
eksploatacją systemu bazy danych terenów pogórniczych (działania te mogą
obejmować także upublicznianie wizerunku).

o

3.4. Archiwizacji dokumentacji.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
o

4.1. Konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1. lit e RODO), wynikająca z art. 11
ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa; art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020; art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju; art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

o

4.2. Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane liderowi projektu „Rozbudowa systemu
zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” (Główny Instytut
Górnictwa), osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i
usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi; wykonawcom, oferentom, członkom
komisji przetargowych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą
publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach, jak również ujawniane
każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie
danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla
których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.)
z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie
to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości
udziału w działaniach związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania
terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

