Klauzula informacyjna RODO - „Dobry start”
W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Powiatu Łosickiego, z siedzibą:
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. (83) 357 19 29.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą i wypłatą
świadczeń z programu „Dobry start” na podstawie: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1061 ze zm.).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa)
w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w aktów prawnych. Niepodanie wymaganych danych
skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. tj. przez okres 25 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych
osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający. Organem właściwym dla ww.
skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

