INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej
„RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej) odbywa się w celu realizacji jawności działalności organu poprzez transmisję i utrwalenie obrad Rady
Powiatu Lublinieckiego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków
oraz w świadczeniu usług (Kancelaria PRESTIGE Radcy prawni Bróg i Srokosz s. c.), w tym zapewniających asystę
i wsparcie techniczne dla systemów teleinformatycznych (WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, LTC Sp.
z o.o. z siedzibą w Wieluniu, home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, NetKoncept.com z siedzibą w Opolu)
w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej - akta
przechowywane w archiwum wieczyście - kategoria A;
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/)
oraz na stronie internetowej Powiatu Lublinieckiego (http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/);
Miejscem nagrań obrad jest Hala Sportowa w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (ul. ul. Sobieskiego
22);
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanym w przepisach prawa (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) jest
dobrowolne;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub w prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

