Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO −
informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych
Wojewoda Lubuski z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. jest
Administratorem Pani/Pana* danych osobowych.

I.

Inspektor Ochrony Danych.
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@lubuskie.uw.gov.pl
lub pisemnie na adres siedziby LUW, wskazany w pkt I.

II. Cele i podstawy przetwarzania.
1. Wykonanie nadzoru nad oświadczeniami majątkowymi składanymi do Wojewody
Lubuskiego zgodnie z treścią ustaw.
2. Sporządzenie analizy oświadczeń majątkowych i przez to zapewnienie przejrzystości
stanu majątkowego osób pełniących kluczową rolę w jednostkach samorządu
terytorialnego. Ponadto zapewnienie przestrzegania zakazów zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej zawartych w przepisach.
3. Dane osobowe pozyskano z zeznania podatkowego, oświadczenia majątkowego lub
jego korekty przesłanej przez Panią/Pana* do Wojewody Lubuskiego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c, 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 ((Dz. Urz. UE L 119)

- art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.),
- art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 995),
- art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018
r. poz. 913),
- art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393).
III.

Prawo do sprzeciwu.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/
Panu* w związku z tym, że powodem przetwarzania danych przez Administratora jest
wykonanie obowiązków nałożonych ustawami.

IV.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat + 2 lata. Okres ten
wynika z wymagań zawartych w przepisach ustawowych o archiwizacji akt w administracji publicznej oraz instrukcji kancelaryjnej.

V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym
uprawnionym do kontroli przetwarzania danych osobowych. Są to m. in. Najwyższa
Izba Kontroli, pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu*:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych.
Podanie danych osobowych miało charakter obowiązkowy i wynikało z treści ustaw
wymienionych w punkcie II, podpunkt 4.
VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W procesie wykorzystania danych podejmujemy decyzje w sposób niezautomatyzowany, bez ich profilowania.

* - niepotrzebne skreślić.

