Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, do
postępowań prowadzonych na zasadach wynikających
z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Oleśnicki, ul. Słowackiego
10, 56-400 Oleśnica, nr tel. 713140110, e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, nr tel. 713140101 e-mail:
iodo@powiat-olesnicki.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa. Podstawą prawną są przepisy:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
b) ustawy ………. (należy podać konkretną ustawę zawierającą przepisy materialne na jakiej
wydana zostanie np. decyzja, co do której złożono wniosek)

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na
podstawie stosownych umów zawartych ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy.
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6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do
danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jeśli jest
możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z
przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich
uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz nie podlegają profilowaniu.

