Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań
publicznych jest Starosta Łobeski z siedzibą:
ul. Konopnickiej 41 73-150 Łobez
Telefon: 91 81 71 403
Adres email sekretariat@powiatlobeski.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łobzie jest Pani
Monika Lau. Z inspektorem można kontaktować się pod adresem email
abi@powiatlobeski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ar. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO)
w celu zawarcia umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi
pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.
5. Pani/ Pana dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym
imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań.
Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy
również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres
przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego
z
realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych
systemów lub hosting danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz
prowadzenia rozliczeń między stronami jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.

