
Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem informujemy, że: 

 

I. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8. 

II. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się z Przemysławem Pikułą 

Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji 

sektora publicznego - podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 

lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

IV. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

opisanych powyżej. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że będzie 

można wykazać, że w stosunku do Twoich danych osobowych istnieją ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a następnie zostaną poddane ekspertyzie 

archiwalnej przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe. 

VI. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe  

na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO  przysługuje Ci: 

1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia, 

2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia, 

3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 rozporządzenia, 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia, 

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 rozporządzenia. 

VIII. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

realizacji czynności urzędowych. 

X. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
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