KLAUZULA INFORMACYJNA
- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO,
informujemy że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.:
895210500, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl);
2) w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani
uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn,
e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz jest niezbędne ze względów związanych z ważnym
interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje i podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa;
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;
6) w trakcie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa o ochronie danych
osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania;
7) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji
o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do
ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów,
określonych w pkt. 3;
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

