
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 
 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słubicki, z siedzibą w Słubicach przy 
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, nr tel.: 957592022, adres e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl. 
 

Inspektor danych osobowych 
Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych można będzie skontaktować się telefonicznie pod numerem tel.: 957592022 lub za pomocą poczty 
elektronicznej pod adresem e-mail: iod@powiatslubicki.pl, pisemnie lub osobiście w Starostwie Powiatowym 
w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20. 
 

Cele i podstawy przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji 
konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.  
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.528 z późn. 
zm.) oraz art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz.U.2020.1057 z poźn. zm.). 
 

Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych 
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do obsługi 
doręczeń, w tym użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę 
na świadczenie usług w zakresie przechowywania danych, usług serwisowych dla użytkowanych w Starostwie 
Powiatowym systemów informatycznych. 
 

Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, 
tj. od daty wpływu formularza zgłoszeniowego do Starostwa Powiatowe w Słubicach do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy         
z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020.164 z późn. zm.), Następnie 
dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane zostanie poddana ekspertyzie przez archiwum państwowe, które może 
dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały archiwalne. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) Sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia. 
 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza 
przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Informacja o wymogu podawania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić  
udział w naborze na członków komisji konkursowej. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
w tym profilowanie. 
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