Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana
Siedziba Administratora

danych

osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego.

znajduje się

w

Katowicach

przy

ul.

Ligonia

46. Adres

email:

kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; tel. 32 77 40 78 888 (centrala).
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych: e-mail: daneosobowe@slaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) dokonania wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych,
b) przetwarzania danych przez cały okres zarejestrowania produktu na Liście Produktów Tradycyjnych,
c) archiwizacji.
Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 50 ust.1 i 2, art. 51 ust. 1, 2 i 3, art. 52, art.
53 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (art. 6 ust. 1. lit. c rozporządzenia)
b) realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej
administratorowi zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 6
ust. 1. lit. e rozporządzenia)
c) obowiązek ciążący na administratorze wynikający za art. 6 Ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (art. 6 ust. 1. lit. c rozporządzenia)
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, kurierowi
w zakresie prowadzonej korespondencji oraz dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Ponadto

w

zakresie

stanowiącym

informację

publiczną

dane

będą

ujawniane

każdemu

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez minimum 10 lat od daty skreślenia z Listy Produktów
Tradycyjnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest
obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa dokonania wpisu
produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.

