Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13 RODO związku z rozpatrzeniem skargi
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki.
Miejsce zbierania i przetwarzani danych:
ul. Górna 13, 05-400 Otwock,
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią
Darią Bartnicką, e-mail: iod@powiat-otwocki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana
skargi/wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w związku z wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi) lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ze względów związanych z ważnym
interesem publicznym) w związku z przepisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego,
w szczególności art. 223 § 1.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o
dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia
dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1330).
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust.
3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w
pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

