STAROSTWO POWIATOWE
w GOLUBIU–DOBRZYNIU
ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl
tel. 56 683-52-80, fax. 56 475 61 11
www.golub-dobrzyn.com.pl
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Klauzula informacyjna
Informujemy, że
1. Administratorem jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia
25, w Golubiu-Dobrzyniu 87-400, tel.: 56 683 53 80, adres e-mail: powiat@golubdobrzyn.com.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: niezbędność do wykonania
umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej
umowy zlecenia. Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa. iod@uodo.gov.pl
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia na
stanowisko Powiatowego Koordynatora Sportu. W przypadku niepodania danych
zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych-kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym
rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych, stosownie do
Rozporządzenia 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. Kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji
w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
9. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac
1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
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