
Klauzula informacyjna RODO w związku z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą 
mieszkańców Województwa Podkarpackiego 

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:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podkarpackie, 35-010 
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

2. Obsługę Województwa Podkarpackiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. 

3. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
(IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl , telefonicznie pod 
numerem: 17 747-67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) poprzez  zamieszczenie  informacji o osobach  występujących z obywatelską inicjatywą  
uchwałodawczą w aktach spraw Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 
dotyczących  rozpatrzenia  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz na posiedzeniach  
organów  Województwa; 

b) poprzez weryfikację liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności 
z rejestrem wyborców prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy; 

c) poprzez  zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Województwa Podkarpackiego w przypadku uczestnictwa osób występujących z 
obywatelską inicjatywą uchwałodawczą na posiedzeniu Sejmiku Podkarpackiego (transmisja obrad 
sesji). 

5. Administrator gromadzi Państwa dane w ramach realizacji zadań wynikających z przepisów 
prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 
2018 r., poz. 913)  oraz Statutu Województwa Podkarpackiego, w celu rozpatrzenia obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 

6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych 
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec 
Województwa. 

7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny 
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00 - 193 Warszawa. 
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