KLAUZULA INFORMACYJNA – DEBATA O STANIE POWIATU OPATOWSKIEGO
Składając zgłoszenie do debaty o raporcie o Stanie Powiatu Opatowskiego wyrażacie Państwo zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, wskazuje się, że:
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opatowie,
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,
Inspektor danych
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: renata.kowalska@opatow.pl.
osobowych
a) przeprowadzenie debaty z udziałem osoby zgłoszonej, a także w celu
Cel przetwarzania oraz
związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna:
podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „RODO”), b) wypełniania obowiązków prawnie ciążących na
przetwarzania
Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w
szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem
danych osobowych, c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f) „RODO”); d) wykonania obowiązków informacyjnych określonych
prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO”) oraz bieżącej
korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”); e)
administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); f)
archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z
Okres, przez który dane
przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji dokumentacji wytworzonych
będą przechowywane
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
Odbiorcy danych
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
2) podmiot uczestniczącym w sesji Rady Powiatu, na której będzie odbywać się
debata oraz nieograniczonemu kręgowi osób, którzy będą mogli obejrzeć
transmisję z obrad na kanale youtube.pl
3) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
Przekazanie danych poza
międzynarodowej
EOG
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych
Prawa osoby, której dane
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia
dotyczą
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie
wcześniej wyrażonej zgody. Cofnięcie również nie jest możliwe w dokumentacji
wytworzonej przez Urząd z sesji, w celu wykonywania przez organu nadzoru
czynności kontrolnych.
W
celu
realizacji
poważnych
praw
należy
skontaktować
się
z Inspektorem ochrony danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej
danych osobowych.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
Informacja o
profilowaniu.
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w
tym o profilowaniu
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie
Informacja o
skutkować brakiem możliwości przystąpienia do udziału w debacie.
dobrowolności podania
danych
Data i podpis
zgłaszającego
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