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Klauzula informacyjna dla osób składających skargi, wnioski lub petycje 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48-200 

Prudnik. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez następujące dane 

kontaktowe : INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH TOMASZ DRAGAN, e-mail: 

iod@powiatprudnicki.pl ; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. I. 

III. Cele przetwarzania danych osobowych 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze tj. w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana: 

a) skargi i wniosku lub przekazania do właściwych organów; 

b) petycji lub przekazania do właściwych organów. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) RODO, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  

w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie 

internetowej Administratora (Biuletynie Informacji Publicznej), postawą przetwarzania danych jest 

udzielona zgoda. 

 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zwykłe, w zakresie podstawowych danych 

identyfikacyjnych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty 

elektronicznej. 

V. Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ właściwy do załatwienia sprawy oraz inne podmioty 

uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem jest Powiat Prudnicki. 

VI. Przekazywanie danych do Państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

VII. Okres przechowywania 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów,  

po tym czasie dane osobowe przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres wynikający  
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z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji 

Kancelaryjnej. 

VIII. Pani/Pana prawa: 

Przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych; 

• prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia) danych osobowych –  w przypadku, gdy dane nie 

będą prawidłowe, kompletne lub nieaktualne; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -  w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku wycofania zgody na udostępnienie danych 

osobowych na stronie internetowej Administratora (BIP); 

• prawo do przeniesienia danych do innego administratora – w zakresie danych, które są przetwarzane 

na podstawie zgody; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, 

jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.  

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znaleźć można na naszej stronie pod adresem: 

www.powiatprudnicki.pl. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: 

info@powiatprudnicki.pl, zadzwonić pod numer: 077 438 17 00 lub udać się do Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio 

Panią/Pana zidentyfikować.  

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania przez 

Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa niemożliwe będzie rozpatrzenie skargi, 

wniosku lub petycji. 

Informacje o źródle danych 

• od organów administracji publicznej, które przekazały nam Pani/Pana petycję do rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością.  

http://www.powiatprudnicki.pl/
mailto:info@powiatprudnicki.pl

