Zarząd Województwa Śląskiego w związku z wejściem ustawy z dnia 25 maja 2018r. o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informuje, że dane osobowe osób reprezentujących podmioty składające oferty będą przetwarzane na następujących zasadach:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala); e-mail: kancelaria@slaskie.pl, bip.slaskie.pl;
	Wyznaczony został inspektor ochrony danych: e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
	Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

	wybrania realizatora zadania w dziedzinie kultury fizycznej
	podpisania i realizacji umowy
	rozliczenia realizacji zadania w dziedzinie kultury fizycznej w tym udzielonej dotacji
	archiwizacji

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
	obowiązek ciąży na administratorze (art.6 ust.1 lit c rozporządzenia) wynikający z art.11 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
	przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy ( art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia) wynikający z art.11 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
	obowiązek ciąży na administratorze (art.6 ust.1 lit c rozporządzenia) wynikający z art.11 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
	obowiązek ciąży na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją w zakresie przepisów prawa lub w BIP.

	Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu rozliczenia dotacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania danych  osobowych będzie brak zawarcia umowy.
	Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22.














































