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OŚWIADCZENIE (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa 
Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane 
kontaktowe to: drg@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 300. 

2. Podmiotem Przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe będzie Pomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą ul. Obrońców Wybrzeża2, 76-200 Słupsk.  
Pozostałe dane kontaktowe to: office@parr.slupksk.pl tel. 59 841-28-92 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel.  
58 32 68 518. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
a. organizowanie spotkania tematycznego w ramach cyklu „Pomorska podróż – 

kierunek innowacje!” Przyciąganie talentów. Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać 
najlepszych? w ramach realizacji projektu pn. Smart Progress – Animacja rozwoju 
obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu 
Przedsiębiorczego Odkrywania w dn. 02.02.2022r. w formule on-line.  

b. archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum 
zakładowego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący 
na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia).  

5. Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi 
informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i 
tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację 
publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 
obowiązującego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego okresu 
archiwizacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania 
materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości realizacji ww. celów.  

 

 
 
 
 


