
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA OSÓB FIZYCZNYCH 2021 

 

 

Informujemy, iż w rozumieniu Rozporządzenia 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- administratorem zbioru danych, w którym 

przetwarzane są/ będą dane osobowe nominowanych/nagrodzonych w ramach Honorowych Nagród 

Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności 

jest Starosta Kwidzyński  z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 

Kwidzyn.  

 

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej  

na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: sekretariat@powiatkwidzynski.pl 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,  

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: 

IOD@powiatkwidzynski.pl.  

 

3. Dane osobowe nominowanych/nagrodzonych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu rozpatrzenia wniosków nominowanych/ wyboru nagrodzonych/ kontaktów  

z nominowanymi/ nagrodzonymi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i pkt 21 Ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z póź. zm.) oraz pkt  

4-5  Regulaminu Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu w Kwidzynie (stanowiący 

załącznik do Uchwały Nr XII/83/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie 

ustanowienia honorowych nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego za 

wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego). 

 

4. Odbiorcami danych osobowych nominowanych/nagrodzonych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie informacja o nominowanych/ nagrodzonych w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 

i 21  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920 z póź. zm.), Regulamin Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu w Kwidzynie 

(stanowiący załącznik do Uchwały Nr XII/83/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 1999 

r. w sprawie ustanowienia honorowych nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty 

Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego), oraz Ustawę z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z 

póż. zm).  
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5. Dane osobowe osób nominowanych/nagrodzonych będą przechowywane przez okres 25 lat, 

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 (Dz. U. 2011.14.67).  

 

6. Podanie przez osoby nominowane/ nagrodzone danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność ich uczestnictwa w przyznaniu Naród 

Przewodniczącego Rady, z uwagi na konieczność prowadzenia przez Administratora czynności 

wymienionych w punkcie 3. 

 

7. W odniesieniu do danych osobowych nominowanych/ nagrodzonych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nominowanym/ nagrodzonym przysługuje prawo 

do:  

- żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,  

- żądania od Administratora sprostowania ww. danych osobowych,  

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych,  

- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, o ile jest to prawnie możliwe 

- żądania od Administratora przenoszenia danych osobowych, o ile jest to prawnie i technicznie 

możliwe 

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności Administratora. 

 

9. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


