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Szanowni Pa?stwo w zwi?zku z przetwarzaniem Pa?stwa danych osobowych oraz wej?ciem w
?ycie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz?dzenie o ochronie danych) informujemy, ?e:

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzib?
Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al.
Niepodleg?o?ci 34, 61-714 Pozna?.

2. Pa?stwa dane osobowe przetwarzane s? w celach rozpatrzenia i realizacji Pa?stwa
sprawy, a tak?e archiwizacji.

3. Pa?stwa dane osobowe przetwarzamy, w zale?no?ci od sprawy:

a. na podstawie wyra?onej przez Pa?stwa zgody;
b. w zwi?zku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pa?stwo s? stron?;
c. w zwi?zku z wype?nieniem obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze;
d. w zwi?zku z ochron? Pa?stwa interesów;
e. w zwi?zku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

4. W sprawach zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych mo?na kontaktowa? si?
z:

• Inspektorem ochrony danych osobowych P. Piotrem Grzybem lub
• Zast?pc? inspektora ochrony danych osobowych P. Monik? Samolczyk,
listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urz?d Marsza?kowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodleg?o?ci 34, 61-714 Pozna?, lub poprzez
skrytk? elektroniczn? ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 
inspektor.ochrony@umww.pl .

5. Pa?stwa dane osobowe w zale?no?ci od sprawy b?d? przetwarzane przez okres
okre?lony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania
archiwów zak?adowych.

6. Podanie danych osobowych, w zale?no?ci od sprawy, jest jednym z poni?szych
warunków:

a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem mo?liwo?ci realizacji celów, dla
których s? gromadzone;
b. warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkuje brakiem mo?liwo?ci zawarcia tej
umowy;
c. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem mo?liwo?ci realizacji sprawy
powadzonej na podstawie przepisów prawa.

7. W zale?no?ci od sprawy przys?uguje Pa?stwu prawo do cofni?cia zgody oraz do
usuni?cia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na
podstawie wyra?onej przez Pa?stwa zgody.
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8. W zale?no?ci od sprawy przys?uguje Pa?stwu prawo do przenoszenia danych, w
przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b i gdy dane te s? przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

9. Przys?uguje Pa?stwu prawo do dost?pu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.

10. W zale?no?ci od sprawy przys?uguje Pa?stwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w zwi?zku z Pa?stwa sytuacj? szczególn? w przypadku, o którym mowa
w pkt 3e.

11. Przys?uguje Pa?stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

12. Pa?stwa dane osobowe b?d? ujawniane podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi na
podstawie zawartych umów dotycz?cych: serwisu i wsparcia systemów
informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesy?ek
pocztowych oraz podmiotom realizuj?cym inne us?ugi w zwi?zku z Pa?stwa spraw?.

13. W zale?no?ci od sprawy Pa?stwa dane osobowe mog? by? przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

14. Szczegó?y dotycz?ce przetwarzania danych osobowych oraz przys?uguj?ce Pa?stwu
prawa, w zwi?zku z realizacj? poszczególnych spraw, znajd? Pa?stwo przy opisie
konkretnej sprawy, któr? jeste?cie zainteresowani.
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