 Załącznik nr 2                                                                   
                                                 				             do Uchwały nr 1283/350/VI/2022
             Zarządu Województwa Śląskiego 
             z dnia 20 lipca 2022 r.

Informacja 

o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1327) oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.
	Uczestnicy konsultacji: 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1327.) oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
	Termin konsultacji: 26.07.2022 r. – 08.08.2022 r. (14 dni).
	Formy konsultacji – uwagi do projektu uchwały Sejmiku, będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag (załącznik do trybu konsultacji):

	w formie pisemnej - na adres Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
	za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: efs@slaskie.pl,

c)	osobiście/ustnie do protokołu (w godzinach pracy Urzędu) – w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w Referacie realizacji projektów, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice, pokój 422, piętro IV.   
	Termin do zgłaszania opinii, o którym mowa w ust. 3, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem opinia wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
	Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
	Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://bip.slaskie.pl/ 
	Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
	Uczestnicy konsultacji, o których mowa w ust 2, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska oraz wskazania nazwy reprezentowanej organizacji, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
	Opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane.
	Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.
	Konsultacje mają charakter wyłącznie opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu Województwa.





Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
	Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:   

	analizy opinii udzielonych podczas konsultacji dotyczących projektu uchwały sejmiku,

	archiwizacji dokumentacji.

	Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora danych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z:

	art. 90 t ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

	Uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, zmienionej Uchwałą Nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r., 
	art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

	Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację oraz zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konsultacjach społecznych. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ww. uchwały.
	Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.




