Klauzula informacyjna dot. przetwarzania 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń z siedzibą w
Kłodzku przy ul. Okrzei 1. Można się z nim kontaktować listownie na adres: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko oraz email:
iod@powiat.klodzko.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane tj. w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wyników
głosowania na zadania zgłaszane w ramach BO. Podstawa prawna: art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym, art. 6 ust 1. lit. a) i c) 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.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest
lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty
zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez
świadczenie usług informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO i
udostępniane organizacjom międzynarodowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od
Pani/Pana pozyskał, a następnie przechowywane po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do
wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania) i
uzyskania kopii. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli
dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego
i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa na adres: Prezes
Urzędu Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie swojego imienia i nazwiska,
nr PESEL oraz adresu stałego zamieszkania spowoduje niemożliwość oddania swojego głosu na wybrane
zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

