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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) –

dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy: Placu

1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.: (56)6835380/81, adres e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl
Administratorem danych zgromadzonych w systemie Portal Starosty jest Minister właściwy do spraw

informatyzacji w systemie teleinformatycznym;

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań

i obowiązków prawnych, nałożonych na Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego: ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych nie wynika ze wskazanych powyżej ustaw, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie

Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt

z Panią/Panem, takich jak: adres e-mail, numer telefonu;

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, uprawnia do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl;

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań nałożonych na Administratora

ustawami, wskazanymi w pkt 2. Przy czym podanie danych dodatkowych, takich jak: adres e-mail, telefon

kontaktowy – jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody;

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania,

wskazanego w pkt 2, a po ich zakończeniu, zgodnie z rozporządzeniem 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.

10. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu,

e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego

w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.


