KLAUZULA INFORMACYJNA
związana z ochroną danych osobowych przypadku złożenia Deklaracji o utworzeniu Komitetu
Inicjatywy Uchwałodawczej
Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
przetwarzanych w Nowym Targu mające siedzibę przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ.
2. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące
sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować
z wyznaczonymi w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: email : iod@nowotarski.pl, tel.18 266 13 34, lub listownie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: a. imię i nazwisko, b.
adres zamieszkania (miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu), podpis.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów
uprawnionych na mocy przepisów prawa do dostępu do danych, np. Urząd Wojewódzki,
Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.
5. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. e RODO tj.
wykonywanie zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania powierzonej nam władzy publicznej polegającej na określeniu
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej do Rady Powiatu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia celu przetwarzania danych
osobowych w którym zostały zebrane oraz będą przechowywane zgodnie z określoną
kategorią archiwalną wynikającą z przepisów prawa tj. podlegają wieczystemu
przechowywaniu.
8. Mają Państwo prawo do: a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych; c. przenoszenia swoich danych osobowych; d. wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Uchwały Rady Powiatu,
w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
10. Dne osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym
profilowaniu.

