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Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych; dalej RODO), informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd
Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email:
bok[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl
W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez
adres e-mail: iod[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul.
Piastowska 14, 45-082 Opole.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań z zakresu koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku
z następującymi przepisami prawa:
ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być
strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni
na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym
rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Opolski zobowiązany jest doręczyć,
podmioty realizujące koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (w tym przypadku, przekazywanie danych
osobowych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej
ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE),
podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wojewoda Opolski powierzył takiemu podmiotowi
przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa.

Okres przechowywania przez Wojewodę Opolskiego Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i
wynosi 10 lat.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy Pani /Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
Podanie Wojewodzie Opolskiemu danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu i wynika z przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
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