
 
 

Klauzula informacyjna  

 

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 2016, str. 1), dalej 

jako: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Działdowski z siedzibą 

w Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, telefon: 

23 697 59 40, e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym sposobami i zakresem 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących uprawnień może Pan/Pani 

kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią 

Katarzyną Zarembą, mailowo na adres: iod@e-starostwo.pl, telefonicznie pod numerem: 

23 697 59 40 lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie, 

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo. 

3. Pana/Pani dane osobowe jako osoby pełniącej funkcję w organizacji pozarządowej składającej 

ofertę w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktu lub punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

działdowskiego w 2023 r. będą przetwarzane w związku z rozpatrzeniem i oceną spełnienia 

warunków formalnych oferty w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), co stanowi 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

W przypadku dobrowolnego podania Administratorowi dodatkowych informacji, które nie są 

obowiązkowe będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania na rzecz 

Administratora, tj. operator pocztowy Poczta Polska S.A. w celu zapewnienia korespondencji, 

dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego działania infrastruktury 

informatycznej z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych, podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy administracji 

publicznej, o ile podmioty te nie otrzymują danych osobowych w ramach konkretnego 

postępowania. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych (uzyskania ich kopii), 

b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,  

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej). 

6. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Jeżeli Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest 

wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Brak podania 

wymaganych prawem danych może mieć wpływ na rozpatrzenie oferty pod względem 

zachowania warunków formalnych, w tym jej odrzucenie. W pozostałym zakresie podanie 

danych osobowych może być dobrowolne, a zaniechanie ich podania nie skutkuje żadnymi 

negatywnymi konsekwencjami. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt 3, zaś po tym czasie będą przechowywane w celach archiwalnych przez 

okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 


