Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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
(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1)

administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii
Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator) – w zakresie zadań realizowanych przez
Zarząd Województwa;

2)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl;

3)

do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji
rządowej. Województwo Warmińsko-Mazurskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji
zadań wynikających z przepisów prawa, Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2019 r., poz. 512) oraz Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr
30/434/19/VI z dnia 24 czerwca 2019 r. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań
zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO na potrzeby
przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej 9 Festiwalu Promocji
Gospodarczej Warmii i Mazur.

4)

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli
dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych o charakterze wojewódzkim,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej;

5)

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię
i nazwisko, nazwa instytucji, funkcja, adres, adres e-mail;

6)

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła:
strony/portale internetowe;

7)

Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Agencji Reklamowej DSK Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6 lok. 3, 02-511 Warszawa wyłącznie w celu
przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej 9 Festiwalu Promocji
Gospodarczej Warmii i Mazur i w zakresie niezbędnym do jej realizacji;

8)

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553), w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;

9)

w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

10) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego
w pkt 3.

