Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla uczestników XIII edycji konkursu
Innowator Mazowsza
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 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), dalej zwane
RODO, w celu organizacji oraz realizacji XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza na
podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, z późn. zm . );
2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu lub
wspomagające administratora w organizacji konkursu; ponadto niektóre dane będą podlegały
publikacji w Internecie i ewentualnie innych środkach przekazu, w związku z ogłaszaniem listy
laureatów oraz promocją wydarzenia;
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji - dostępnych
m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej;
5) w przypadku wyrażenia na to zgody, zasilą bazę danych i będą mogły być wykorzystywane
do: czynności informacyjnych o aktywnościach / działaniach wykonywanych przez Samorząd
na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami, promowania inicjatyw podmiotów współpracujących z Samorządem, przesyłania
ankiet ewaluacyjnych.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania przenoszenia danych;
2) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej
reprezentującej przedsiębiorcę;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niewyrażenie zgody na ww. przetwarzanie
oznacza niemożność uczestnictwa w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza.

