
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca wniosku o przyznanie 

Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

tel.: 41/342-15-30, fax: 41/344-52-65, e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl, 

adres strony: http://bip.sejmik.kielce.pl/; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań 

w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rozpatrywaniem 

złożonego wniosku pod nr tel.: 41 342-10-16, fax: 41/342-10-28 lub e-mailowo: 

iod@sejmik.kielce.pl; 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody 

przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na objęcie honorowego patronatu lub 

udział w komitecie honorowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadania 

w interesie publicznym) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz.U.2019.0.512 t.j.); 

4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych  

z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług, z którymi wiąże się przetwarzanie 

danych osobowych, dla których administratorem jest Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach; 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (państw znajdujących się 

poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji 

międzynarodowych; 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych wyżej celów, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach 

archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej administratora, którą Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zobowiązany jest stosować na 

mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo żądania 

ich sprostowania (art.16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art.18 RODO) lub 

wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania (art. 21 RODO); 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Podanie Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. 

10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie 

będą profilowane. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/

