
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Myśliborski reprezentowany przez 

Starostę Myśliborskiego z siedzibą przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  

e-mail:  iod@powiatmysliborski.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. 

Północna 15, 74-300 Myślibórz. 

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy na podstawie: 

 art.6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych; 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;  

 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;  

 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych; 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych.  

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych przez okres 5 lat z uwzględnieniem, że wskazane dokumenty podlegają ekspertyzie, 

którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji 

archiwalnej tej dokumentacji.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty określone w przepisach prawa. 

6. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, 

żądania usunięcia ( gdy, dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub gdy są 

przetwarzane niezgodnie z prawem) żądania ograniczenia przetwarzania ( gdy osoby, których dane 

dotyczą kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub do obrony 

roszczeń),  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Pełne informacje na temat przetwarzania danych i obowiązków jakie spoczywają na Administratorze znajdują się w 

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Myśliborskiego w zakładce ochrona danych osobowych. 
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