
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla osób biorących udział w debacie nad raportem o stanie powiatu 

DANE ADMINISTRATORA 

Administrator Danych Osobowych 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym                                    
w Staszowie (ul. Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów) jest Starosta Staszowski. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych 

Ispektor Ochrony Danych 
Dariusz Kozłowski 
mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl 
tel.   577 339 090  

SZCZEGÓŁY PRZETWARZANIA 

Cele przetwarzania danych 
Wzięcie udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Staszowskiego.  
Nagrania obrad sesji Rady Powiatu udostępniane są na stronie internetowej : 
-  BIP www.bip.staszowski.eu oraz  www.staszowski.eu  
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

obowiązek prawny 
(Art. 6 ust. 1 lit c RODO*) 

Art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Okres, przez który dane będą 
przechowywane 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania, 
następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,                             
w szczególności  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.  

PRAWA I INNE INFORMACJE 

Odbiorcy danych osobowych 

1. Podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa (inni administratorzy), 
2. podmioty, którym Starostwo powierzyło przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą 
umową (podmioty przetwarzające), np. w zakresie udostępnienia środków technicznych do 
transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Powiatu Staszowskiego, dostawcom usług IT, 
serwis oprogramowania. 

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Prawa wynikające z przepisów RODO, np. dostępu do danych osobowych oraz wniesienia skargi do 
Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji przez Starostwo tych praw znajdują się na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie , w zakładce RODO 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie  danych osobowych  jest dobrowolne, nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości 
wzięcia udziału w debacie.  
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osób biorących udział                                
w sesji Rady Powiatu Świdwińskiego następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                       
z przepisu prawa..  

* RODO - 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 04.05.2016, str. 1, z późn. zm) 

 


