
Klauzula informacyjna RODO 

Kto jest administratorem danych 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Województwo Zachodniopomorskie 
ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin 

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, w tym w zakresie obsługi Konkursu „Rodzina Razem”. 

Inspektor ochrony danych (IOD) 

Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę 
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl. 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego gromadzi Państwa dane w celu: 

‒ przeprowadzenia procesu naboru zgłoszeń do Konkursu „Rodzina Razem”; 
‒ przeprowadzenia procesu wyboru laureatów i wyróżnionych w Konkursie „Rodzina Razem”;  
‒ wykonywania obowiązków wynikających z poszczególnych ustaw (podatkowych, w tym prowadzenia oraz 

archiwizacji  dokumentacji dotyczącej Konkursu „Rodzina Razem”); 
‒ udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją wykazanych powyżej celów jest: 

‒ zgłoszenie udziału w Konkursie „Rodzina Razem” wraz z metryczką, o której mowa w Regulaminie Konkursu 
„Rodzina Razem” oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z zapisami Regulaminu 
Konkursu „Rodzina Razem”;  

‒ realizacja obowiązków prawnych, a szczególnie przepisów podatkowych i o samorządzie województwa; 

Zakres przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym i  minimalnym zakresie wynikającym z 
przepisów prawa oraz pragmatyki dotyczącej metod i sposobów realizacji wskazanych powyżej celów. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:  

‒ podmioty trzecie, w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a następnie przez okres przedawnienia 
roszczeń oraz określony przez inne przepisy szczególne m.in. prawa podatkowego. 

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę Administrator będzie 
przechowywał takie dane do momentu wycofania tej zgody.   

Uprawnienia osób, których dane dotyczą  

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo: 

‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
‒ żądania ich sprostowania, 
‒ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
‒ przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane. 

Przekazane dane osobowe możecie Państwo przesłać innemu administratorowi danych. 
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Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać na miejscu w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą 
elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych przez Urząd Marszałkowski  Województwa Zachodniopomorskiego. Organem 
właściwym dla ww. skargi jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Regulaminu Konkursu „Rodzona Razem” jest warunkiem 
niezbędnym do udziału w Konkursie. Nie podanie danych wskazanych w Regulaminie spowoduje brak możliwości 
udziału w Konkursie. 

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem odmowy ich podania uniemożliwi  realizację 
poszczególnych celów wskazanych powyżej. 

 

Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i  organizacyjnej ochrony 
Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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