INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(Informacje o których mowa w art. 14 RODO*)
DANE ADMINISTRATORA
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I 16
Administrator Danych Osobowych
78-300 Świdwin
Tel. 943650302
Inspektor Ochrony Danych
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
mail: abi@powiatswidwinski.pl
SZCZEGÓŁY PRZETWARZANIA
Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, wizerunku, głosu i wypowiedzi będą
wykorzystywane w celu:
Cele przetwarzania danych (proces nr 1 - )
1.rozpatrzenia wniosków organów jednostek samorządów
gminnych, organizacji: społecznych, zawodowych i stowarzyszeń,
2. przyznania Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu
Świdwińskiego”
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Uchwała
Rady
Powiatu
Świdwińskiego
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
Nr XL/214/10 z dnia 24.06.2010 r.
sprawowania władzy publicznej
2. Uchwała
Rady
Powiatu
Świdwińskiego
(Art. 6 ust. 1 lit e RODO*)
Nr XVIII/97/12 z dnia 30.08.2012 r.
3. Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Organ jednostki samorządów gminnych, organizacje: społeczne,
Źródło danych
zawodowe i stowarzyszenia.
Dane przechowywane będą w Biurze Rady przez czas trwania
kadencji
Rady,
następnie
zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
Okres, przez który dane będą przechowywane
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zostaną
zarchiwizowane na okres 10 lat.
PRAWA I INNE INFORMACJE
Dostawcy, którym zlecimy, usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych, między innymi: REGA TV Remigiusz
Warcholski, dostawcom usług IT, serwis oprogramowania itp.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i
Odbiorcy danych osobowych
tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Dane będą umieszczone na stronie internetowej gmin z
terenu
powiatu
świdwińskiego,
w telewizji „REGA TV”, gazecie „Echo Świdwina”, oraz biuletynie
powiatu świdwińskiego „Panorama”.
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych;
Prawa osób, których dane dotyczą

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa,
 szczegółowe informacje dotyczące praw znajduje się w
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Świdwińskiego.

Informacja o wymogu podania danych

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Informacja o profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, będą one
przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody jest
możliwe w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na adres administratora. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

* RODO - 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

