Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl;
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. Przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania
Regionalnej Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego (Uchwała Nr
1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.);
b. Archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego;
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1. lit e RODO),
wynikający z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3
października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych
serwisach.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia 1
stycznia roku następującego po roku zakończenia konsultacji społecznych prowadzonych w
związku z trwającymi pracami nad Regionalną Strategią Rozwoju Gospodarczego Województwa
Śląskiego przez okres uwzględniający krajowe przepisy dot. archiwizacji dokumentów, zgodnie z
zasadami instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości
dokonania ewentualnej korekty danych przekazanych w procesie konsultacji społecznych w
związku z opracowaniem Regionalnej Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa
Śląskiego.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

