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Zgodnie z rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119, s.1) informujemy, że w celu 

zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać 

informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO –  

w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych 

źródeł. Z uwagi na powyższe informuję Państwa, co następuje: 

I. Administratorem danych osobowych 

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

przez Starostę Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz. 

II. Inspektor Danych Osobowych 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem 95 747 

20 21 wew. 240 oraz poprzez email:  iod@powiatmysliborski.pl.  

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania 

Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: Kodeks 

Postępowania Administracyjnego, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa Prawo o ruchu drogowym, 

ustawa o transporcie drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz KPA. 
                 IV.      Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pana(i) danych osobowych są osoby, podmioty oraz instytucje upoważnione na podstawie 

przepisów prawa w szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane  Pani/a  dane będą strony  i  

uczestnicy  postępowań lub  organy właściwe do  załatwienia  wniosku  na  mocy  przepisów  prawa,  którym 

Administrator przekazał wniosek.   

V. Okres przechowywania danych 

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). 

Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na 

przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 

wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania.  

VII. Prawo do wniesienia skargi  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem, a w przypadku, gdy  

nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować 

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

 

Pełnych informacji można uzyskać na stronie www.bip.powiatmysliborski.pl  
 

……………………………………………………..……………… 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru 

telefonu / poczty e-mail w celu przekazywania przez Wydział Komunikacji w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu istotnych informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem.     
 
 

………………………………………………………………………..         
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