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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM, INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNYM 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z siedzibą  47-
220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która decyduje co 
się będzie działo z Państwa danymi osobowymi. 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 
pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę 
nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 
774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad 
bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 
3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności w związku 
z wystąpieniem bariery architektonicznej utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie 
architektonicznym/informacyjno-komunikacyjnym. 
4)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c  i art. 9 ust.2 pkt g RODO 
w zw. z art. 30 ust.3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. W przypadku podania danych w celu ułatwienia kontaktu (nr telefonu) , podstawą prawną 
ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt a RODO. 
5)  dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  
6) Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię 
Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy) 
7) Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat a w przypadku udzielenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na podst. art.6 ust 1 pkt c RODO do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych. 
8) obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych jest dobrowolny lecz ich niepodanie 
uniemożliwi realizację wniosku. 
9) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany 
10) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych 
11) posiadają Państwo: 

➢ prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania ich kopii 

➢ prawo do sprostowania danych (jeżeli uważają państwo, że zebrane dane są nieprawidłowe)  

➢ prawo do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania na podst.art.6 ust.1 pkt a RODO) 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania 

 
12) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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