Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą w Puławach al. Królewska
19, 24-100 Puławy, tel.81 886 11 00, adres email: starostwo@pulawy.powiat.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora
danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostepnienie informacji publicznej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia
26 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach
archiwalnych, tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie wymaganym przepisami, jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – jest to wymóg ustawowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na
administratora.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

