KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWA
POWIATOWEGO
Informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków reprezentowane przez Starostę Łukowskiego
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Magdalena Piszcz – Jóźwiak,
ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków, iod@starostwolukow.pl. lub tel. 25 798 22
03 wew. 210.
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest:
 organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
 realizacja zadań wynikająca z funkcji państwa – gospodarza HNS
 tworzenie Formacji Obrony Cywilnej,
 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa
 opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu
 opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu
 opracowanie i aktualizacja Planu Ewakuacji
 pracowanie i aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej
 organizowanie i prowadzenie szkoleń
 obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Ww. przetwarzanie odbywa się na podstawie nw. przepisów prawa:
 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 1967 r.
 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są: osoby, podmioty oraz instytucje upoważnione
na podstawie przepisów prawa ,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6) nie przewiduje się usunięcia Pana(i) danych osobowych. Dane te będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za wyjątkiem przetwarzania, którego
podstawą prawną jest zgoda osoby
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa.
8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych),
9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan(i)
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak
możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

