
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

- ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 
 

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści 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), informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach składanych wniosków 
o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 
się pod adresem: 

• email: iod@kielce.rio.gov.pl 

• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 
 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie 
informacji sektora publicznego – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów  
ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1446)  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy 
przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, 
którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów 
powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. dostawcom usług informatycznych). 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie. 

5.  Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w związku ze złożonym wnioskiem o ponowne 
wykorzystanie informacji sektora publicznego będą przechowywane przez okres realizacji celu 
przetwarzania  oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych, usunięcia danych oraz otrzymania ich 
kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora publicznego jest niezbędne, aby złożony przez Panią/Pana 
wniosek został rozpatrzony. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie i nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

mailto:iod@kielce.rio.gov.pl

