Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO oraz
art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), Starostwo Powiatowe
w Gołdapi informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Gołdapi, reprezentowane przez
Starostę Gołdapskiego, adres ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, tel. (87) 615 44 44.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem e-maila: iod@powiatgoldap.pl lub pocztą na adres
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie
w celu przesłania lub przekazania gadżetów promujących powiat gołdapski zgodnie z Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, t.j.).
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane lub udostępniane innym podmiotom
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych,;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia swoich danych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Jednocześnie
informuję, że podanie na wniosku danych nieobowiązujących odbywa się za zgodą oraz wyłącznie w granicach
realizacji danego wniosku.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości realizacji zadania.
11. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

