KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMSKU
Skargi i wnioski
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych
jest
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09.

Starosta

Radomszczański,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Ewelina Garwolska, kontakt
iod@radomszczanski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa:
a) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
rozpatrywania i załatwiania skargi lub wniosku oraz w celu archiwalnym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, ·w szczególności
podmioty dostarczające rozwiązania IT dla Starostwa.
6. Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku
ustawowego, uregulowany jest Rozporządzeniem 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.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa
dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawa do przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość
skorzystania z przysługujących praw.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub
wniosku.

