Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1.

2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
www.slaskie.pl.
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) dokonania rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu z zakresu opłat za korzystanie ze
środowiska, opłat produktowych, wytwarzanych odpadów oraz sporządzania wniosków
rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO,
2) archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia),
 obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),
wynikające z:

4.

5.
6.
7.

8.

9.

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 14)
w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 79 - 80),
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorom platform do
komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), operatorowi platformy
Zoom, podmiotom realizującym archiwizację oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Pani/Pana dane osobowe mogą w szczególnej sytuacji zostać przekazane na czas rejestracji do
państwa trzeciego, co może nie gwarantować zapewnienia ochrony prywatności.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko w celu dokonania rejestracji uczestnictwa
w szkoleniu i usunięte zaraz po zakończeniu szkolenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego
o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem dokonania
rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

