Załącznik nr 3 do Regulaminu
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OPIEKUNA
(koordynatora szkolnego) dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej: „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą
w Katowicach przy ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnopromocyjnych pn. Lekcje Obywatelskie i konkurs „Nasz pomysł na EKOśląskie” tzn.:
- w celu kontaktowania się w sprawach dot. powyższych wydarzeń,
- w celu udokumentowania wydarzenia pn. Lekcje Obywatelskie i konkurs „Nasz pomysł na
EKOśląskie” na stronach internetowych Województwa Śląskiego oraz w kanałach social
media Województwa Śląskiego,
- w celach archiwizacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO tzn. działań informacyjno-promocyjnych
Województwa Śląskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawa
o samorządzie województwa z dn. 5 czerwca 1998 r. /rozdział 2, art. 11, ust. 2 lit. 8 / (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) Samorząd województwa prowadzi politykę
rozwoju województwa na którą składa się promocja walorów i możliwości rozwojowych
województwa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom
systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotowi, któremu zlecono realizację
powyższych wydarzeń tj. Wydawnictwu KA. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub
publikowane na stronach www Województwa Śląskiego.
5. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym. Okres
przechowywania Pani/Pana danych wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie
brakiem możliwości udziału w wydarzeniach tj. Lekcjach Obywatelskich i konkursie „Nasz
pomysł na EKOśląskie”.
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9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zapoznałam/łem się:

……………………………………………………………………………………………
data, czytelny podpis opiekuna (koordynatora szkolnego)
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