
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  Dyrektywy  95/46/WE  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję, że:

 Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Starostwo  Powiatowe  
w Busku – Zdroju  jest  Starosta  Buski.  ul.  Mickiewicza  15 w Busku – Zdroju.  Kontakt
z Nami możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko –
Zdrój lub poprzez e-mail: starostwo@powiat.busko.pl lub pod numerem telefonu 41 370 50
00.

 W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych przez Starostwo Powiatowe w Busku –
Zdroju można się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod
adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i udokumentowaniem
przebiegu  szkolenia  dla  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  powiatu
buskiego  „Formalne  aspekty  działania  organizacji  pozarządowych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  klubów  sportowych”, na  podstawie  i  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

 Podanie  danych  osobowych  Administratorowi  ma  charakter  dobrowolny.  Dane  osobowe
przetwarzane będą tylko w celach i w zakresie określonym niniejszą zgodą.

 Dane  osobowe  Administrator  może  przekazać  upoważnionym podmiotom  na  podstawie
i w granicach przepisów prawa. 

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  szczególności  przez  okres  organizacji  i  trwania
szkolenia, a po tym okresie do momentu wycofania zgody lub podjęcia przez Administratora
decyzji o dezaktualizacji danych.

 Zgodnie  z  ogólnym  rozporządzeniem  o  ochronie  danych  osobom,  których  dane  są
przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania - poprawienia
swoich  danych,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  usunięcia  danych,  gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu w jakim zgodę wyrażono na ich przetwarzanie
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 W przypadku  kiedy  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa UODO.

 Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  odbiorcom  w  państwie  trzecim  lub  organizacji
międzynarodowej,  nie  będą  również  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.


