KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W
STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
SKARGI,WNIOSKI i PETYCJE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 - dalej:
„RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100
Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji oraz w celu
prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C,
RODO, (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Art. 229 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o Petycjach oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach
archiwalnych.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Tj. Organom ścigania, prokuraturze.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie odmową rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.

