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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: 
/umarszwlkp/SkrytkaESP.  

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  
a) organizacji wyjazdu i udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu 

targowym International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia), w ramach 
projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska;  

b) promocji projektu, marki regionalnej „H2Wielkopolska – kierunek wodór” i działań 
Województwa na rzecz rozwoju gospodarki nisko- i zeroemisyjnej;  

c) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, audytu i sprawozdawczości, działań 
informacyjnych, kontroli organów zewnętrznych w związku z realizacją Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;  

d) archiwizacji.  
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze.  
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie 
poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.  
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości udziału w stoisku regionalnym  marki H2Wielkopolska podczas wydarzenia International 
Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia).  

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już 
niepotrzebne do przetwarzania danych.  

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa 
dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane 
na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania.  

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa 
sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania 
zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.  

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się 
w sposób niezgodny z prawem.  

 
 
 
……………………………………    ……………………………………    
Przedsiębiorstwo     Osoba wyznaczona przez przedsiębiorstwo  

do udziału w wizycie 


