KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (RODO),
podajemy n/w informacje:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a)
b)
c)
d)

osobiście podczas wizyty w starostwie
listownie: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18a
przez elektroniczną skrzynkę podawczą
telefonicznie 95/755 52 43

Inspektor ochron danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiatsulecinski.pl. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa
krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
Okres przechowywania danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych (poza sytuacją udzielenia zgody) przez Pana/Pani jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych
osobowych niemożliwe będzie zrealizowanie obowiązku prawnego.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

