
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia  

Starosty Powiatu Iławskiego 

 z dnia 8 maja 2019 r. 

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa  
 
 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą  

w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00, 

email: starostwo@powiat-ilawski.pl zwany dalej Administratorem;  

Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator prowadzi rejestr operacji przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: 

- imię i nazwisko,  - adres zamieszkania lub pobytu,  - adres do korespondencji  

- nr telefonu, e-mail. 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pani Alicja Wiśniewska, e-mail: iod@powiat-ilawski.pl, 

tel. 89 649-08-17. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydatów do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Iławskiego. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.    

 

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  

i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. 
 

7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio bądź organizacji pozarządowej zgłaszającej 

kandydaturę.  

 

8. Podanie danych jest niezbędne do wyłonienia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja wyżej wymienionego 

zadania. 
 

9. Posiada Pani/Pan prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

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

 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.   
 

 

 

Iława, 25 maja 2018 r. 
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