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PRZETWRZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI UMOWY
Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie /Wojewoda Mazowiecki (niepotrzebne skreślić).
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka
poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl
telefonicznie: 22 695 69 95

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez
Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:
listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka
poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl
telefonicznie: 22 695 69 80

Cele przetwarzania Pani/Pana danych i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy, jako dane służące
do kontaktu w ramach jej realizacji.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są
do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców
danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe
w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy,
a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
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Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:




prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).


prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane
niezgodnie z prawem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

