
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów w zw. z art. 6 ust. 1 lit c 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/WE1 

 

informujemy, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący 

swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;  

 Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców 

Warszawy 1, pok. 2145, e-mail iod@duw.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO; 

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej 

zobligowane do gromadzenia dokumentacji prowadzonego postępowania weryfikacyjnego; 

 okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych2; 

 posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

 Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na podstawie złożonego „Oświadczenia 

lustracyjnego” wynikającego z przepisów ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów”; 

 w zakresie pozyskanych bezpośrednio od Pani/Pana kontaktowych danych osobowych 

informuję, iż ich podanie jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 

ograniczeniem form kontaktu w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych; 

 ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych dobrowolnie przez 

Pana/Panią danych osobowych. Prawo to przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

                                                 
1 Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze sprost. 
2 Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm. 


