Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
1. Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wojewodą Zachodniopomorskim można się skontaktować
poprzez
adres
email
zuw@szczecin.uw.gov.pl,
ePUAP
skrytka:
/low5658fe1/skrytka, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Wojewoda Zachodniopomorski wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
pod adresem e-mail iod@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91
4303 444; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

SKĄD MAMY TWOJE
DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym
z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej
rozpatrzenia.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
określenia zasad i warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, obywateli państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej, członków rodzin obywateli, o których mowa
w pkt 1—3, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy
o cudzoziemcach.
Dane mogą być przekazywane do organu II instancji (Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców) wynikającego z ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

PRAWO DO
SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda
Zachodniopomorski jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wojewody
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Zachodniopomorskiego danych osobowych lub uprawnionych do żądania
dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza
terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach
określonych w przepisach prawa wyłącznie gdy państwa te oraz organizacje
międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że
obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne
prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w rejestrach Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawach z zakresu
określenia zasad i warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, obywateli państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej, członków rodzin obywateli, o których mowa
w pkt 1—3, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, będą przetwarzane
bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych musi
być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie)
d)
e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania
danych lub prawa do przeniesienia Twoich danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, a także m.in. z zasadami
wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego!).
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
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
osobowych)

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
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ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe będą podległy zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób
zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

