Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (zwane w skrócie
RODO) informujemy, iż:
1) W związku ze (proszę zaznaczyć właściwe):

□

złożonym przez Panią/Pana wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster
Miodu” mamy prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

□

złożonym na Panią/Pana wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”
mamy prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, którego siedziba mieści się przy
ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork.
3) KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania zadania
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 995 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1e RODO.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, ogłoszenia
wyników i wręczenia nagród.
6) Odbiorcami danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kluczborku, media, osoby odwiedzające
stronę powiatu, stronę BIP, komisja ds. opiniowania wniosków i uczestnicy gali wręczania nagród.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów
prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
8) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych;
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną
Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy Starostwo Powiatowe przetwarza Pani/Pana dane
w związku z realizacją zadania publicznego).
Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać
w Starostwie Powiatowym w Kluczborku osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.
9) Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych jest niezgodne
z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, który jest organem nadzorczym.
10) Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych Starostwo nie będzie mogło rozpatrzyć
Pani/Pana wniosku.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami

…………………………..…………
(data i podpis)

