
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 2016, Nr 119, s. 1) 

informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w Starostwie 

Powiatowym w Kościanie jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza 

Kościuszki 22, 64-000 Kościan, 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora, 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku 

prawnego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia  o ochronie danych), 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa, 

 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,                 

w szczególności 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, 

 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją 

będzie niewypełnienie obowiązku prawnego, 

 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 
 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się 

 

 

…………………............................................. 
podpis 

 

mailto:iod@powiatkoscian.pl

