
Szanowni Państwo, 

 

w związku z zapisami 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

 

Województwo Zachodniopomorskie 

ul. Korsarzy 34 

70-540 Szczecin 

 

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który 

w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod 

adresem mail abi@wzp.pl 

 

Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji naboru wniosków 

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Nr III/39/15 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu i zasad udzielania 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze województwa zachodniopomorskiego  

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Administrator może przekazać Państwa dane 

innym podmiotom (np. Komisja ds. oceny wniosków, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie). 

Podstawą przekazania danych są zasady i tryb przyznawania dotacji określone w uchwale nr III/39/15 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia 

trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

 

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tzn. jednego roku, a następnie zgodnie z terminami 

mailto:abi@wzp.pl


archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, w tym 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 zakładowych i/lub ustawę Kodeks Postępowania 

Administracyjnego/o zasobie archiwalnym wieczyście (w ramach kategorii A). 

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

‒ żądania ich sprostowania, 

‒ ograniczenia przetwarzania, 

‒ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl 

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: 

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

 

Podanie danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

we wskazanym powyżej zakresie jest wymogiem proceduralnym, wynikającym z prawa miejscowego 

i niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego. 
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