Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia
Na podstawie 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 z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu,
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;
2) szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych możecie
Państwo uzyskać pod numerem telefonu 46 837 59 02
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie zgody, celem udzielenia poparcia
dla mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Powiatu
Łowickiego.
4) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; nie wyrażenie zgody wiąże
się z brakiem możliwości wzięcia udziału w debacie.
5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa
dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
7) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);
8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcia.
9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania;
10) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy
Rozporządzenia;

