RODO
Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
z siedzibą w Zielonej Górze 65-057, ul. Podgórna 5.
Starosta Zielonogórski jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz
Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie.
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Starostwie Powiatowym
w Zielonej Górze, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach
podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich
podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo
będziecie przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze lub
uzyskacie
Państwo
informacje
na
stronie
BIP
http://www.bip.powiatzielonogorski.pl/procedury/79/wydzial/, otwierając poszczególne wydziały (lub komórki
organizacyjne) w zakładce „jak załatwić sprawę”.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@powiat-zielonogórski.pl
3. Starosta Zielonogórski gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika
z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw
4. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji
określonych usług. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np.
wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko
pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS,
PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym,
umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora
informatycznego.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Starostę Zielonogórskiego przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie 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.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie
Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na
adres sekretariat@powiat-zielonogorski.pl
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Organem właściwym
dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193
Warszawa.

