
Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO 
rozporządzenie 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), które jest bezpośrednio stosowane od dnia 25.05.2018 r.

 
1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego 

siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 
25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym: 
Można się z skontaktować w formie pisemnej na adres: 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl 

 
3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Twoje dane 

1) w celu wywiązania się ze spoczywających na nim obowiązków 
pracodawcy określonych w szczególności w następujących ustawach 
i wydanych do nich przepisach wykonawczych : 

 ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, 
 ustawie z dnia  21.11.2008 r. o służbie cywilnej, 
 ustawie z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych, 
 ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
 ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych,
 ustawie z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, 
2) ustawie z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa; (

3) w celu udostępniania informacji publicznej, do której ŚUW jest 
zobowiązany na mocy ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej

4) w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji przez 
okres wynikający z JRWA, na podstawie ustawy z dnia 14.07.1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ŚUW określonego 
powyższych przepisach prawa oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez ŚUW lub osobę, której dane dotyczą, 
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, 
o ile jest to dozwolone prawem lub porozumieniem zbiorowym na mocy 
prawa przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych 
i interesów osoby, której dane dotyczą,

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do wykonania umowy o pracę, której jesteś stroną,

 art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – gdy wyraziłeś zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych.  
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4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje 
dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych 
Odbiorcami Twoich danych będą: 
 Ty sam;

 podmioty, którym ŚUW może ujawnić Twoje dane osobowe na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, do których należą 
w szczególności: ZUS, Urząd Skarbowy, ośrodek medycyny pracy, firmy 
szkoleniowe, banki, operator pocztowy, firmy kurierskie, sądy, organy 
ścigania, komornik;

 podmioty, którym ŚUW może ujawnić Twoje dane osobowe na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody, do których należą 
w szczególności: podmioty oferujące dodatkowe usługi ubezpieczeniowe, 
medyczne, sportowe, biura podróży.

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

 
6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich 

danych osobowych przysługuje Ci:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
 prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych,

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami 
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa 
dotyczących np. archiwizacji

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – 
wymienione w pkt 3 
W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 
ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości objęcia Cię dodatkowym uprawnieniem lub 
obowiązkiem, czy usługą.


