
Zgodnie z 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 (Dz. U. L 119 z 4 maja 

2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane 

przez Starostę Myśliborskiego. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: telefonicznie 95 747 20 21 wew. 240, poprzez e-mail: 

iod@powiatmysliborski.pl lub listownie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie ww. 

ustawy. 

5. 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; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7. Podanie danych jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniosku. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie 

z art. 16 RODO; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w 

Myśliborzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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