
DR-K 

 
INFORMACJA 

 
dotycząca danych osobowych podmiotu, który złożył w roku 2020 wniosek o dotację  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego  

(zasady udzielania dotacji: uchwała nr XXVIII/788/12 SWD z dnia 8 listopada 2012 r.,  
zmieniona uchwałą nr XVIII/466/16 SWD z dnia 28 stycznia 2016 r.) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że: 

 
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania w roku 2020 oceny 

formalnej  

i  merytorycznej wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się 

na obszarze województwa dolnośląskiego, celem wyłonienia zadań 

rekomendowanych do dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego - na podstawie art. 6 ust 1 lit b oraz pkt e Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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). 

4) Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

a) w przypadku otrzymania dofinansowania i zawarcia umowy z Województwem 

Dolnośląskim: do czasu wykonania umowy, tj. prawidłowego rozliczenia 

zadania będącego przedmiotem umowy, oraz w przypadku nieprawidłowego 

rozliczenia zadania, podczas postępowania administracyjnego w sprawie 

ewentualnego zwrotu dotacji, 

b) w przypadku nieotrzymania dofinansowania:  do czasu zakończenia czynności 

administracyjnych dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz 

ogłoszenia na stronach UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyniku 

naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
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roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym 

samym jest Pani zobowiązana/ Pan zobowiązany do podania danych osobowych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. pkt c, w związku z art. 104 k.p.a (t. j. Dz.U.2018.2096 ze zm.); 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

                                                                                                             


