KLAUZULA INFORMACYJNA – w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Słupski, mający siedzibę przy
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
pod adresem e-mail: oin@powiat.slupsk.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu
załatwienia spraw zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz zarządzeniem Starosty
Słupskiego nr 92/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie merytorycznie właściwym pracownikom
Administratora oraz organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego. W razie braku właściwości do rozpoznania skargi lub wniosku
Państwa dane osobowe zostaną przekazane do organu właściwego do rozpatrzenia sprawy.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia 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.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu
prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.
9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.

