
 

 

ZGŁOSZENIE 

Termin: 3 czerwca 2022 r., godz. 10.00 – 15.00 

Miejsce: Uniwersytet Szczeciński,  
Wydział Nauk Społecznych;  
ul. Krakowska 71-79, Szczecin 

 
Należy uzupełnić wszystkie rubryki: 
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Informacja RODO dla osób fizycznych 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem 
Państwa danych osobowych jest:  

1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach czynności 
przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 
dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”. 

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO 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 - w odniesieniu do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020” i pod adresem e-mail 
iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 
 
Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, 
niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi 
Państwa dane w celu rekrutacji, organizacji i realizacji Konferencji „Ekonomia społeczna dla młodych” 
organizowanej na podstawie zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa 
Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 547). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO.  
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.   
Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez do czasu 
rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:: 
‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
‒ żądania ich sprostowania, 
‒ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
‒ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną 
kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl. 
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 cofnięciem. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu, przysługuje pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do 
których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora. 
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej rekrutacji, organizacji  
i realizacji ww. Konferencji. Niepodanie wymaganych danych może skutkować odrzuceniem formularza 
zgłoszeniowego przez organizatora Konferencji. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 

 

mailto:abi@wzp.pl
mailto:abi@wzp.pl

