
Przykład zbieranych danych w formularzu rejestracyjnym dla członków Grupy Ekspertów DSI 2030 / 
Grupy ds. Inteligentnych Specjalizacji 

 

Imię i nazwisko: 

 

Nazwa i siedziba reprezentowanej firmy/instytucji:  

 

E-mail: 

  

Telefon: 

  

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce polityka ochrony 
danych. Więcej informacji RODO. 

 

Klauzula informacyjna dla członków Grupy Ekspertów DSI 2030 / Grupy ds. Inteligentnych 
Specjalizacji 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sokołowska. W sprawach związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy 
RODO, może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: 
inspektor@dolnyslask.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizacją 
działań określonych w szczególności w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 w związku z udziałem w pracach Grupy Ekspertów DSI 2030 / Grupy ds. Inteligentnych 

Specjalizacji; 
 w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska 

poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego 
odkrywania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa 



Dolnośląskiego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów 
przetwarzania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony 
w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub 
dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym potrzebny do przeprowadzenia 
archiwizacji. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
 wyłoniony w drodze postępowania publicznego Administrator strony 

innowacje.dolnyslask.pl; 
 Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego; 
 podmioty realizujące na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 zadania związane 
z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach projektu „Rozwój inteligentnych 
specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie 
procesu przedsiębiorczego odkrywania”; 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 
 Komisja Europejska. 

 Posiada Pani / Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych 
z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

 Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia. 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana 
danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w pracach Grupy. 

 


