
Załącznik nr 3 do ogłoszenia  

Zarządu Powiatu Działdowskiego 

przeprowadzeniu konsultacji 

 

 

Klauzula informacyjna 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego 

  

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 będą przetwarzane w celu realizacji zadania w zakresie konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 5 

ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/330/2022 Rady 

Powiatu Działdowskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.  

4.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

tj. w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami 

Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również pracownicy Administratora 

w ramach wykonywania obowiązków służbowych. 

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

w pkt 3, zaś po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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).   

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne;  

 c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - 

w przypadku, gdy: 

 -  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 -  nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, 
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 -  osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne 

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

 -  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa;  

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:  

 -  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

 -  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  

 - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia  

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu;  

e)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

 -  zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją,  

- dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, 

w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 

do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłanką przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

uniemożliwienie weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach. 

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. 

 

 

 


