KLAUZULA INFORMACYJNA
Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego 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 (zwanej
dalej RODO), uprzejmie informuję co następuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22,
31-156 Kraków.
2. Z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się
skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka, poczty
elektronicznej na adres: iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres,
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
3. Dane osobowe w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie są przetwarzane:
1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wojewodzie Małopolskim;
2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wojewodzie Małopolskiemu;
3) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) na podstawie udzielonej zgody.
4. W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinniście Państwo przekazywać Wojewodzie
Małopolskiemu danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną jednak przekazane uważa się, że
odbyło się to za zgodą tych osób.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania, są:
1) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują),
uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe,
którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Małopolski zobowiązany jest doręczyć;
2) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wojewoda Małopolski powierzył takiemu
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
3) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli
Wojewoda Małopolski ma obowiązek upubliczniania danych;
4) wszystkie osoby objęte Państwa zgodą.
W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi Wojewodę Małopolskiego do
przekazywania posiadanych danych osobowych innym organom w ramach prowadzonych postępowań, dane
te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych,
a przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych,
mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
6. Wojewoda Małopolski nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych
koordynacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
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o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych; w takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii
(2000/518/WE).
7. Okres przechowywania przez Wojewodę Małopolskiego Państwa danych osobowych uzależniony jest od:
1) rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i nadanej
jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa.
Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące
we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum
państwowego;
2) okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
3) zapisów zawartych w postanowieniach regulaminów określających warunki korzystania z usług
realizowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
8. Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.
Wojewoda Małopolski musi mieć pewność, że nie udostępni Państwa danych osobom nieuprawnionym,
dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych
lub żąda ich sprostowania, stosowane są w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedury
autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Państwa prośby o dodatkowe informacje weryfikujące.
9. W przypadkach określonych przepisami prawa mają Państwo również prawo do:
1) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) przeniesienia danych do innego administratora,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
4) sprostowania danych osobowych,
5) usunięcia danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody na takie
przetwarzanie, można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem,
z tym że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi Wojewodę
Małopolskiego przepisami prawa.
11. Podanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację
uzależnione jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dane są przetwarzane. W związku z tym może to być
sytuacja, kiedy podanie danych jest:
1)

warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego
poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie
Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych, umożliwiających Państwa identyfikację, oznacza
utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego,
a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy;
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2) obowiązkiem wynikających z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Małopolski tych danych nie będzie
posiadał, Państwa sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
3) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Wojewodzie Małopolskiemu; jeśli Wojewoda Małopolski tych danych
nie będzie posiadał, realizacja takiego zadania może być utrudniona, jak również Państwa sprawa nie
będzie mogła zostać rozpatrzona;
4) niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Państwo zgodę.
12. Dotyczące Państwa decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich
profilowaniu.
13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że
przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Małopolskiego narusza przepisy o ochronie tych danych.

Z zapisami RODO można zapoznać się pod poniższymi adresami:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527231435659&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&from=EN

Wojewoda Małopolski

Strona 3 z 3

