
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie 

przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: 

iod@powiat.cieszyn.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i ewentualnej realizacji wniosku 

o przyznanie Honorowego Patronatu Starosty Cieszyńskiego oraz ich archiwizacji. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora 

lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

o ochronie danych 2016/679) wynikająca z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych 

umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane „wieczyście” zgodnie z kategorią archiwalną „A” 

oznaczoną dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

prawo do sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie. 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu przyznawania 

Honorowego Patronatu Starosty Cieszyńskiego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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