Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby udzielającej poparcia/biorącej
udział w debacie:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego
1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, adres e-mail: sekretariat@nowodworski.pl (dalej jako „ADO”).
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Duch-Kosiorek, z którą w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@nowodworski.pl .
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, dane te przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 30a
ust. 4, 6, 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. e) RODO.
4. Dane osobowe Pani/Pana, udzielających poparcia osobie zgłaszającej się do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu
wieruszowskiego za 2019 nie będą udostępniane.
5. Dane osobowe Pani/Pana, zgłaszających się do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wieruszowskiego za 2019 rok będą
przetwarzane i zostaną upublicznione w trakcie trwania obrad Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, na której odbędzie się debata.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
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