
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O PONOWNE 

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 

 
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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łukowie,  

ul. Piłsudskiego 17, 21- 400 Łuków, który to Urząd reprezentuje Starosta Łukowski.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Starostwo 

Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków lub adresem e-mail: 

iod@starostwolukow.pl. 

3. Pani/Pana osobowe będą  przetwarzane w celu umożliwienia ponownego wykorzystywania informa-

cji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na   

Administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom  

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji                        

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów  

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich  

przenoszenia. 

8. W przypadku  niezgodnego z prawem przetwarzania swoich danych ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00 -193 Warszawa,  

ul. Stawki 2). 

9. podanie przez Pani/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na  

wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, konsekwencją niepodania  

danych osobowych jest brak możliwości złożenia wniosku o ponowne wykorzystywania informacji 

sektora publicznego. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  

decyzji oraz profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, czytelny podpis................................................................................. 
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