KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby biorącej udział w debacie oraz osób udzielających
im poparcia w tym zakresie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 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
95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego z siedzibą Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700
Czarnków, tel. 67 253 01 60; fax: 67 253 01 61; email: powiat@pct.powiat.pl; www.czarnkowskotrzcianecki.pl; adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PCT/SkrytkaES, w zakresie rejestracji
oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej.

2.

Z administratorem – Starostą Powiatu można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby
lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@pct.powiat.pl
albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które
pozostają w jego zakresie działania.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 30a
ust. 4, 6, 7 pkt 1) i ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, tj.
przeprowadzenia debaty nad raportem o stanie powiatu, będąc realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.

W przypadku osób udzielających poparcia mieszkańcom powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
którzy wyrazili chęć zabrania głosu, przetwarzane będą ich imiona, nazwiska, miejscowość.
Źródłem pochodzenia danych będzie mieszkaniec powiatu zgłaszający chęć zabrania głosu
w debacie nad raportem o stanie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za 2021 rok, któremu
udzielił/a Pan/Pani pisemnego poparcia.

5.

W przypadku osób chcących zabrać głos w debacie, podanie danych osobowych jest niezbędne
do zgłoszenia chęci udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu podczas sesji Rady
Powiatu. Brak wskazania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia
udziału w tej debacie.

6.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z udostępnianiem nagrania z sesji na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Dane mogą być
udostępnione przez Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego stronom postępowań
administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego,
których jest Pani/Pan stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienie akt tych postępowań oraz
innym podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych zapytań, a w szczególności:

a. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym;
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom –
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
b. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
c. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu
danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
d. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej,
jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić
tożsamości osób, których dane dotyczą.
7.

Dane zgromadzone w formie pisemnej będą przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca
z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych (rozporządzenie
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).

8.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają
profilowaniu, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Administrator Danych Osobowych
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

