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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
 Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe Plac Wolności 13, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle, którego reprezentuje Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu: 

k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe Plac Wolności 13, 47-

220 Kędzierzyn-Koźle. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonych oświadczeń 

majątkowych zgodnie z nałożonym obowiązkiem ustawowym. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

art.6 ust. 1 lit.c- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

5. Starostwo Powiatowe  nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza 

obszar EOG.  

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu określonym w pkt. 3 Pani/Pana dane będą udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych 

Odbiorcami danych będą: 

a. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

b. osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej 

7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zawarte w konkretnym 

oświadczeniu majątkowym będą przechowywane przez okres 6 lat, zgodnie z art. 25c, ust.6 in fine 

ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2018, poz. 995 ze zm) 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b. prawo ograniczenia ich przetwarzania, 

c. prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

d. prawo do usunięcia danych 

Uwaga: Realizacja prawa dostępu, sprostowania lub ograniczenia musi być zgodna z 

przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a 

także m.in. z zasadami wynikającymi z KPA, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 

e. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być 

zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, 
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9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie 

Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, 

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu 

 


