
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dot. wykorzystania poczty elektronicznej  

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
 

 

 

Na podstawie 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), zwanego dalej RODO uprzejmie 

informuję, 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 (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: 

iod@duw.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego  

i bezpiecznego działania poczty elektronicznej użytkowanej w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego  

i bezpiecznego działania poczty elektronicznej; 

 Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych  

jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; 

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

międzynarodowej; 

 Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja mogą być przechowywane w systemie 

informatycznym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez okres  

2 lat; 

 Przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 



3. prawo do ograniczenia przetwarzania; 

4. prawo do sprzeciwu; 

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

 Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana 

identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa, jeśli Wojewoda 

Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu 

przetwarzania; 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 


