
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Powiat Prudnicki, którego siedziba 

znajduje się w Prudniku – Starostwo Powiatowe w Prudniku przy ul. Kościuszki 76. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym  

w Prudniku jest Starosta Prudnicki z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik. 

3. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy 

czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego 

typu działań lub umowa. 

4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia 

danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do Starostwa wniosek. 

5. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza 

przepisy 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – 

RODO. 

6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Prudniku: 

tomasz.dragan75@gmail.com   

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia i realizacji zamówień 

publicznych.  

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  

ww. celu przetwarzania, jak również w okresie późniejszym, jeśli obowiązek taki 

wynika z odrębnych przepisów prawa albo z zapisów umów, czy innych instrumentów 

prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany. 

9. Podanie danych osobowych: 

a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

a także w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak 

również w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, 

b) jest  wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, 

których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym, umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy jest obowiązkowe, natomiast podanie danych 

przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest 

brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania, natomiast niepodanie danych, 

których podanie jest dobrowolne, może nie powodować żadnych konsekwencji lub 

ewentualnie co najwyżej utrudniać realizację ww. celu przetwarzania. 

10. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom, czy osobom innym niż te, 

które są do tego upoważnione z mocy przepisów prawa. 

11. Mają Państwo obowiązek podania wyżej wymienionych danych osobowych w związku 

z obowiązującymi Zamawiającego, w zakresie udzielania zamówień publicznych, 

przepisami  prawa: 

a)   Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 

995 z późn. zm.), 
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            b)  Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2077 z późn. zm.), 

            c)   Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

12. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych. 


