
 

Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych 

 

 
Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu informowania i udziału w III Forum 
Eksportowym, sporządzania listy obecności, obsługi wydarzenia oraz archiwizacji 
dokumentacji wytworzonej w związku z jego organizacją, jak również w celu przesyłania na 
adres e-mail informacji odnośnie działań realizowanych przez Departament Gospodarki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie 
pobudzania aktywności gospodarczej, podnoszenia poziomu konkurencyjności  
i innowacyjności województwa, w tym podnoszenia poziomu internacjonalizacji regionalnej 
gospodarki (m.in. zawiadomienia dotyczące spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, 
konkursów, targów, misji, naborach wniosków aplikacyjnych, itp.). 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonaniem zadania realizowanego  
w interesie publicznym - w związku z  art. 11, ust. 2, punkty 1 i 6 Ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998, nr 91 poz. 576, z późniejszymi 
zmianami). 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-
714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl; 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku  

z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt. 3. 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: podmiotom 

kontrolującym UMWW. 
11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji. 
 
 

 


