Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, a dotycząca ochrony przetwarzania danych
osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach
Dolnych , ul. Bełska 22 kod pocztowy: 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 2500 13 471 1080
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e
RODO i w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.),wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
W Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.
Sposoby kontaktu:
1.adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Belska 22 , 38-700 Ustrzyki
Dolne
2. e-mail: iod@bieszczadzki.pl
3. tel/fax: 0 13 471 471 2500 lub 13 471 2507
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym zostały zebrane, a wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na
podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych , jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom administracji
rządowej lub samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

