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Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że:  
1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 
2. Inspektor Ochrony Danych: e-mail inspektor@umwd.pl  
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypłaty 

pomocy zgodnie art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób  
zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) 
oraz decyzją Komisji Europejskiej Program Pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus 
operators.  

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do weryfikacji wniosku o wypłatę 
pomocy w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.  

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wypłatę pomocy  w  
ramach  programu  pomocowego  SA.62603  –  COVID-19  Support  to  bus operators bez 
rozpoznania.  

6. Dane  mogą  być  udostępnione  podmiotom,  które  są  upoważnione  na  podstawie przepisów  
prawa  oraz  podmiotom  świadczącym  usługi  wsparcia  i serwisu dla Urzędu oraz w ramach 
informacji publicznej.  

7. Dane  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów dotyczących   postępowanie  z 
materiałami  archiwalnymi  i  inną  dokumentacją w organach jednostek samorządu terytorialnego, 
tj. 5 lat licząc od daty zakończenia roku kalendarzowego w którym została przyznana pomoc.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  
ograniczenia przetwarzania.  

9. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również 
profilowane.  

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 
międzynarodowej.  

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -  

ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 
  
  
  

………………………………………………………… 
/podpis i pieczęć/    


