KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w składanych oświadczeniach majątkowych
w Starostwie Powiatowym w Złotowie
Dane osobowe zawarte w złożonych oświadczeniach majątkowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie
są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). W związku
z realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że:
1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Złotowski
w Złotowie, z siedzibą przy al. Piasta 32, 77-400 Złotów.

- Starostwo Powiatowe

2.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Złotowie może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Adrianną Sobotka
w następujący sposób:
• drogą elektroniczną: iodo@zlotow-powiat.pl
•pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj.: analizy danych
zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie
art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika
powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne,
z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia
nieruchomości i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

5.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w konkretnym oświadczeniu majątkowym będą przechowywane przez okres
6 lat, zgodnie z art. 25c, ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym.

6.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
• sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

7.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa:
 wezwanie do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego w wyznaczonym dodatkowym
czternastodniowym terminie, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania,
 utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia
oświadczenia, w przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu
(dotyczy członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty),

 odwołanie przez radę powiatu, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął
termin do złożenia oświadczenia (dotyczy członka zarządu powiatu oraz skarbnika powiatu, którzy nie złożą
w terminie oświadczenia majątkowego),
 odwołanie przez właściwy organ albo rozwiązanie umowy o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia,
w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia (dotyczy sekretarza powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty, którzy nie złożą w terminie oświadczenia
majątkowego).

9.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

