KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
POWIATOWEGO RZECZNIKA DS. KONSUMENTA
Na podstawie 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
(Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1, dalej zwanym RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez
Starostę Powiatu Kolskiego; Z administratorem można się kontaktować:
a) listownie: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło,
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
/starostwo_powiatowe/SkrytkaESP,
c) telefonicznie: 063 2617836;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 632617809; adres poczty
elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu zarejestrowania
i rozpoznania spraw, w tym podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi w zakresie praw
konsumenckich na podstawie:
a) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511ze zm.);
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, która zgłosiła się do
Rzecznika, a także od osoby/podmiotu, który napisał wniosek w czyimś imieniu oraz od
innych instytucji i podmiotów, z którymi Rzecznik współdziała w ramach wypełniania misji
Urzędu;
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369
ze zm.), brak podania danych osobowych uniemożliwi Rzecznikowi zawiadomienie
wnioskodawcy o decyzji dotyczącej sposobu postępowania z wnioskiem;
6. Pani/Pana dane osobowe w ramach toczącej się sprawy mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organów nadzoru, prokuratury, kontroli
państwowej, zawodowej, społecznej sąd, policja lub podmiotom upoważnionym na podstawie
zawartej Umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające); Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane
są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł
umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów
informatycznych;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez 10 lat
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.);
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
10. Ma Pan/Pani prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17
RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), Przenoszenia danych (art. 20
RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub
Umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a
Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie
wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć drogą elektroniczną na adres:
iodo@starostwokolskie.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kole;
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

