Załącznik nr 3
do porozumienia z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wzór klauzuli informacyjnej o sposobie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) przekazuję informacje, o których mowa w art. 13 ust.
1 i 2 rozporządzenia 2016/679, tj.:
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Miński z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim ul. Kościuszki 3, tel: 25 759 87 00, mail: sekretariat@powiatminski.pl
2. Administrator
wyznaczył
Inspektora
ochrony
danych
(IOD):
Kontakt:
iod@powiatminski.pl, tel. 25 759 87 38, lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie
publicznym, na podstawie rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie instytucje uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na
podstawiane zawartej umowy.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
lub organizacjom międzynarodowym.
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszenia prawa mają Państwo
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
11. Dane osobowe przechowujemy na okres niezbędny do wykonania zadań Administratora
oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
Zgodnie z art. 2a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej
przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok i wynik
postępowania.

