
S T A R O S T W O    P O W I A T O W E 

w   G O L U B I U – D O B R Z Y N I U 

 

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 

 

Wersja nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

 

1.  Administratorem danych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy ul. 1000-lecia 

25, w Golubiu-Dobrzyniu 87-400, tel.: 56 683 53 80, adres e-mail: powiat@golub-

dobrzyn.com.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

Honorowego Patronatu Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, a ich przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO). 

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres 

przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w 

obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych. 

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo@gov.pl 

 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji czynności dążących do objęcia patronatem. 

 

8. 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. 

 

 

 

                                                                             …………………………………….. 
      data i podpis 


