
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łęczyński, którego siedziba mieści się w 
Starostwie Powiatowym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,  tel. 81 531 52 00. 
 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl. 
 
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
 
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
-  dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą na podstawie art. 15 RODO, 
-   sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO . 
 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora. 
 
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją 
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zrealizowania ww. celu. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Panu 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art.22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i rozumiem 
przysługujące mi prawa. 

……………….........................                                                                                                                ……………………………………………… 
miejscowość, data                                                                                                                               (czytelny podpis kandydata) 
 
 
 

  


