Ogólna klauzula informacyjna
dla spraw rozpoznawanych w Starostwie Powiatowym we Włodawie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 19, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Włodawskiego,
adres: al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, kontakt: tel.: 082 572 56 90,
e-mail:starostwo@powiat.wlodawa.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach
z zakresu ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się
pod następującymi adresami:
 e-mail: inspektor@powiat.wlodawa.pl;
 lub pisemnie na adres Administratora.;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ściśle określonych celach, tj. wyłącznie
w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony zostanie co najmniej jeden
z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
ich przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2011 r., nr 14. , poz. 63).
5) Państwa dane, poza sposobem tradycyjnym (w formie dokumentacyjnej – papierowej)
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny), lecz nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe – co do zasady – nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy chyba że będzie to wymagane na podstawie przepisów prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia swoich danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f) prawo do przenoszenia swoich danych;

g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO- informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
– w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, o której w pkt 3.
8) Najczęściej podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, natomiast
nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji Państwa wniosku w zakresie
rozpatrywanych przez Administratora spraw.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących
zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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