Informacja Administratora – zgodnie z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz
art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest
Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego
z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel. +48 (85) 66-54-549,
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może Pani/Pan kontaktować się
pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, będą przetwarzane
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego objętego wnioskiem o korzystanie
z informacji geologicznej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) zwane dalej RODO oraz ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie w sprawie
korzystania z informacji za wynagrodzeniem, rozporządzenie w sprawie gromadzenia i udostępniania
informacji geologicznej;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy administracji publicznej na podstawie
obowiązujących przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Ponadto Pani/Pana dane osobowe
mogą być przetwarzane przez podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych;
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury w sprawie korzystania z
informacji geologicznej, a po zakończeniu procedury dane osobowe będą archiwizowane przez okres
wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat;
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku oraz
udostępnienia informacji geologicznej; Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod
warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny
Administratora do przetwarzania danych osobowych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych
osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania.

