Białystok, 24 listopada 2021 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
WG-III.1331.6.2021.DS

Pani
Monika Szafrańska
Stowarzyszenie DEMAGOG
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 15 listopada 2021 r., uzupełniony dnia 16 listopada
2021 r., o udzielenie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), informuję jak niżej.
Ad. 1. Od dnia wprowadzenia stanu wyjątkowego, tj. 02 września 2021 r. do dnia udzielenia
niniejszej odpowiedzi, Wojewoda Podlaski wydał 81 decyzji przyznających rekompensatę
w trybie ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu
wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego
w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1803 t.j.).
Ad. 2. Łączna kwota przyznanych rekompensat w ww. okresie wyniosła 3.829.102,10 zł.
Ad. 3 i 4. Do dnia wskazanego we wniosku, tj. 13 listopada 2021 r., Wojewoda Podlaski nie
wypłacał przedmiotowych rekompensat. Wypłata następowała sukcesywnie od dnia 16 listopada
2021 r.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Elżbieta Miękisz
Z-ca Dyrektora Wydziału
Nieruchomości i Geodezji

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,
adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku:
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor Ochrony Danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok,
ul. Mickiewicza 3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej Pani/Pana wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 4 i 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane
za odbiorców!).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres
archiwizacji.
Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np.
archiwizacji!).
Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wnioskowania o udostępnienie informacji
publicznej jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi załatwienie wniosku.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Wojewodę, w tym profilowaniu.

