
 

 

 

 

OBOWIĄZEK   INFORMACYJNY   ADMINISTRATORA   DANYCH   OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski z siedzibą przy  ul. Kościelnej 5b,                   

34-200 Sucha Beskidzka, zwany dalej Administratorem.   

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  

 

Pan  Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu 

wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego. (więcej informacji na temat celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje 

się  w  Biuletynie Informacji Publicznej starostwa oraz na stronie internetowej urzędu). 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 

lit. a, b, c, g, i, j 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 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz.Urz.UE. L Nr 119/1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) wraz                                     

z rozporządzeniami wykonawczymi. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym 

Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa,       w szczególności organom 

ścigania, organom kontrolnym. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji 

zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, 

niemożliwa jest realizacja celów, o których mowa w pkt. 3. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane 

osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie 

innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych  w art. 6 i 9 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania; 

d. przenoszenia danych osobowych; 

e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 

3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w 

celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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