
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 
Zgodnie z wymogami 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, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 

Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01. 

2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z 
wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: 
Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit c 
RODO), 

b) realizacji zawartych umów (na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO), 

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi (na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO), 

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody (na podstawie art. 6 
ust.1 lit a RODO). 
 
4) W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty, które na podstawie stosownych 
umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Starosta Wołowski. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie udzielonej 
przez Panią/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane zostaną usunięte po 
wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,  

c) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych:  
- gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,  

- gdy cofnęła/ął Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania,  

- gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

- gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa;  



d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:  
- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych,  

- gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem;  
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo do przenoszenia danych. 
 
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy. 
Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie tych 
danych jest dobrowolne.  

10) Pani/Pana dane  nie są  przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani 
udostępnianiu do państw trzecich. 


