Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych z zakresie opracowania
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Grudziądzkiego
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119
s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Grudziądzu jest Starosta Powiatu, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńska 1.
Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:
a) listownie: ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz,
b) e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl
oraz pisemnie na adres wskazany na stronie https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/345,rodo
3. Państwa dane osobowe w zakresie – stanowisko służbowe, nazwisko, imię lub imiona, danych w
zakresie posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa/upoważnienia do wglądu w informacje przetwarzane będą w celu przygotowania wykazu członków zespołu do opracowania i aktualizacji
„Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Grudziądzkiego w warunkach zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.’’ (POF PG) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w
związku z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, np.: organy wymiaru sprawiedliwości, policja oraz na podstawie § 5.pkt 3
Zarządzenia nr 225/2019 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22.07.2019r. dane osób zostaną
przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa Zarzadzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego, który będzie ich administratorem (ADO) jako organ koordynujący
opracowanie dokumentów planowania operacyjnego. Informacje o przysługujących prawach
dostępu będą dostępne na stronie internetowej http:/www.bydgoszcz.uw.gov.pl/politykaprywatnosci
lub u inspektora ochrony danych : iod@bydgoszcz.uw.gov.pl,
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym
wpłynęła informacja ustania uprawnień do wglądu i pracy nad POF PG.
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 lit. d RODO, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
b) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
c) Telefon: 22 531 03 00.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa oraz niezbędne w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
9. Pani/Pana dane są pozyskanie od Państwa i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a) także nie będą poddawane procesowi profilowania.

