
 

 

Klauzula informacyjna RODO 

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  

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych Założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski 
Zachodniej. 

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z wynika z art. 41 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia uwag do 
Założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. 

VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia realizacji 
zadania. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

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

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe nie mogą zostać ujawnione innym podmiotom. 

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 
profilowania 

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

XI.  Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
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