Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
„Śląskie Orły Wolontariatu
- Wolontariusz Roku 2022”
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby zgłaszającej kandydata
do konkursu
Konkurs „ŚLĄSKIE ORŁY WOLONTARIATU - WOLONTARIUSZ ROKU 2022”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą
w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022” zgodnie z
przyjętym regulaminem,
b) prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji.
W przypadku uzyskania lauru konkursu, Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu
organizacji i uczestnictwa w Gali rozdania laurów.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest zadanie
realizowane w interesie publicznym, sprawowanie władzy publicznej powierzonej
administratorowi lub obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c lub e oraz
art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wynikające z:
a) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności art. 5);
b) Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy
samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2022;
c) Ustawy o samorządzie województwa (art. 41);
d) Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6).
W przypadku konieczności dostosowania warunków uczestnictwa w formie stacjonarnej w
Uroczystej Gali do obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 podstawą ew. weryfikacji
certyfikatu COVID-19 zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie Pani/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji
elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację
oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbiorcom
materiałów informacyjnych dotyczących konkursu.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl
oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, nazwiska, krótkiego
podsumowania działalności oraz wizerunku w przypadku uzyskania lauru konkursu. W tym
zakresie odbiorcą będzie każda osoba, która zapozna się z tymi informacjami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu
zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego.

W zakresie ew. weryfikacji certyfikatu COVID-19, Pani/Pana dane zostaną usunięte do 14 dni
po zakończeniu wydarzenia. Organizator nie przewiduje przechowywania okazywanego
certyfikatu COVID-19.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie, w jakim
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia), prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem w konkursie
„Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022”. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
W zakresie ew. weryfikacji certyfikatu COVID-19 podanie danych jest dobrowolne i może
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Gali, w przypadku wyczerpania limitu
uczestników wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla zgłaszanego do konkursu
kandydata – osoby fizycznej
Konkurs „ŚLĄSKIE ORŁY WOLONTARIATU - WOLONTARIUSZ ROKU 2022”

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą
w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022” zgodnie z
przyjętym regulaminem,
b) prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji.
W przypadku uzyskania lauru konkursu, Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu
organizacji i uczestnictwa w Gali rozdania laurów oraz uzyskania nagrody.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest zadanie
realizowane w interesie publicznym, sprawowanie władzy publicznej powierzonej
administratorowi lub obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c lub e oraz
art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wynikające z:
a) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności art. 5);
b) Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy
samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2022;
c) Ustawy o samorządzie województwa (art. 41);
d) Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6).
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
Imię i nazwisko, rok urodzenia, rok, od którego kandydat/tka jest wolontariuszem, dane
kontaktowe: adres pocztowy, telefon, e-mail, organizacja na rzecz której kandydat/tka prowadzi
działalność opisaną w zgłoszeniu, opis działalności (zaangażowanie, innowacyjność
działalności, odziaływanie, współpraca z innymi podmiotami).
W przypadku konieczności dostosowania warunków uczestnictwa w formie stacjonarnej w
Uroczystej Gali do obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 podstawą ew. weryfikacji
certyfikatu COVID-19 zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie Pani/Pana zgoda.
5. Dane osobowe zostały pozyskane od zgłaszającego Pani/Pana osobę do konkursu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji
elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację
oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbiorcom
materiałów informacyjnych dotyczących konkursu, podmiotowi na rzecz którego kandydat/tka
prowadzi działalność opisaną w zgłoszeniu.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl

oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, nazwiska, krótkiego
podsumowania działalności oraz wizerunku w przypadku uzyskania lauru konkursu. W tym
zakresie odbiorcą będzie każda osoba, która zapozna się z tymi informacjami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu
zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego.
W zakresie ew. weryfikacji certyfikatu COVID-19, Pani/Pana dane zostaną usunięte do 14 dni
po zakończeniu wydarzenia. Organizator nie przewiduje przechowywania okazywanego
certyfikatu COVID-19.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie, w jakim
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia, prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania można wyrazić poprzez wysłanie wiadomości email na adres
promocja@slaskie.pl.
9. W zakresie ew. weryfikacji certyfikatu COVID-19 podanie danych jest dobrowolne i może
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Gali, w przypadku wyczerpania limitu
uczestników wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
10.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla przedstawicieli zgłaszanego
do konkursu kandydata – organizacji lub przedstawicieli podmiotu, dla którego zgłoszony
wolontariusz prowadzi działalność opisaną w zgłoszeniu
Konkurs „ŚLĄSKIE ORŁY WOLONTARIATU - WOLONTARIUSZ ROKU 2022”

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą
w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022” zgodnie z
przyjętym regulaminem,
b) prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji.
W przypadku uzyskania lauru konkursu, Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu
organizacji i uczestnictwa w Gali rozdania laurów oraz uzyskania nagrody.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest zadanie
realizowane w interesie publicznym, sprawowanie władzy publicznej powierzonej
administratorowi lub obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c lub e oraz
art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wynikające z:
a) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności art. 5);
b) Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy
samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2022;
c) Ustawy o samorządzie województwa (art. 41);
d) Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6).
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
Imię i nazwisko, stanowisko, reprezentowana organizacja, dane kontaktowe: adres pocztowy,
telefon, e-mail.
W przypadku konieczności dostosowania warunków uczestnictwa w formie stacjonarnej w
Uroczystej Gali do obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 podstawą ew. weryfikacji
certyfikatu COVID-19 zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie Pani/Pana zgoda.
5. Dane osobowe zostały pozyskane od zgłaszającego organizację lub osobę do konkursu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji
elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację
oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbiorcom
materiałów informacyjnych dotyczących konkursu, podmiotowi na rzecz którego kandydat/tka
prowadzi działalność opisaną w zgłoszeniu.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl
oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, nazwiska, krótkiego

podsumowania działalności oraz wizerunku w przypadku uzyskania lauru konkursu. W tym
zakresie odbiorcą będzie każda osoba, która zapozna się z tymi informacjami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu
zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego.
W zakresie ew. weryfikacji certyfikatu COVID-19, Pani/Pana dane zostaną usunięte do 14 dni
po zakończeniu wydarzenia. Organizator nie przewiduje przechowywania okazywanego
certyfikatu COVID-19.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie, w jakim
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia, prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania można wyrazić poprzez wysłanie wiadomości email na adres
promocja@slaskie.pl.
9. W zakresie ew. weryfikacji certyfikatu COVID-19 podanie danych jest dobrowolne i może
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Gali, w przypadku wyczerpania limitu
uczestników wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
10.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

