INFORMACJA ADMINISTRATORA- PETYCJE

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 przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu jest Starosta Nowotarski, mający siedzibę przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34400 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. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
b) art. 5 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) prowadzenia postępowań w zakresie dotyczącym rozpatrzenia, załatwiania, przekazania do
podmiotu właściwego do rozpatrzenia, ewidencjonowania petycji i nie będą udostępnione
odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
b) publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania –
dotyczy punktu 4a,
b) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia, przenoszenia, cofnięcia zgody – dotyczy punktu 4b,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul.
Stawki 2.
7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem petycji bez
rozpatrzenia.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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