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Klauzula informacyjna nr 6
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy
ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, tel.: 56 683 53 80/81, adres e-mail:
powiat@golub-dobrzyń.com.pl.
2. Celem zbierania danych jest wpisanie Stowarzyszenia do ewidencji, nadanie numeru,
sprawowanie nadzoru wynikającego z przepisów prawa oraz prowadzenie
niezbędnej korespondencji. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz
lit. e 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 Nr
119, str. 1, a także na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia właściwej
procedury administracyjnej w związku z wpisaniem Stowarzyszenia
do prowadzonego rejestru. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa
realizacja zadania związanego z powyższymi celami co jednoznaczne jest
z odstąpieniem od wszczęcia właściwej procedury administracyjnej.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną określoną
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
stanowiącym załącznik Nr 3 do 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 ze zm.), tj. kat. A.
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac
Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

