
Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w 

Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 

UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; 

email: iodo@umwm.malopolska.pl. 

 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz lit. e tj.  ze względu na fakt, że 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji zadań z zakresu wsparcia 

procesów rewitalizacyjnych w regionie, w szczególności zadania polegającego na wzmacnianiu 

zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, realizowanego ze środków 

budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych miało charakter dobrowolny, ale było konieczne do realizacji celów wyżej 

wymienionego projektu.  

V. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

VI. Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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VIII. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 

profilowania 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 


