
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. oświadczeń majątkowych 
 

Na podstawie 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, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że: 

1. 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;  

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  

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

iod@duw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu służącym realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do oświadczeń majątkowych  

(art. art.6 ust 1 lit. c Rozporządzenia), który wynika z przepisów: 

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w szczególności  

art. 24h i 24i; 

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w szczególności 

art. 25c i art. 25d; 

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w szczególności 

art. 27c i art. 27d; 

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy administracji publicznej  

i skarbowej, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także inne podmioty 

uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat zgodnie z przepisem art. 24h 

ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 25c ust. 6 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 27c ust 6 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa, przy uwzględnieniu przepisów 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych;  

  



6. Na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania (poprawiania), a także 

usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, jak również ograniczenia przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia; 

8. Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających 

Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; 

konsekwencje ich nieujawnienia regulują właściwe przepisy; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


