
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH 

PRZEZ WYDZIAŁ PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 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:  

 ewidencja uczniowskich klubów sportowych 

 ewidencja stowarzyszeń zwykłych 
 przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa 

 prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników 

jednostek upowszechniania kultury oraz dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym konkursów na te stanowiska 

Ww. przetwarzanie odbywa się na podstawie nw. przepisów prawa: 

 Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

 Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów 

sportowych z dnia 18 października 2011 r. 

 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń 

na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z dnia 27 grudnia 2007 r.  

 Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.  

 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.  

 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia  

25 października 1991 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. 
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