
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych, w Starostwie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)   

1. Administrator Danych Osobowych:  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Starostwo 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadań Powiatu, jest Powiat Warszawski Zachodni, a w zakresie 

zadań przypisanych bezpośrednio staroście - Starosta Warszawski Zachodni, mający siedzibę  

w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ul. Poznańskiej 129/133. Kontakt  

możliwy jest: drogą papierową na adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki oraz 

poprzez e-mail: starosta@pwz.pl.  

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych na podstawie  

Art. 37 ust. 1 lit a RODO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym 

można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@pwz.pl  

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:   

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c); 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan 

Stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b); 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e); 

4) dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej 

osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d); 

5) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), w zakresie i celu określonym w jej 

treści; 

6) dane osobowe, takie jak: nr telefonu, adres e-mail, które zostaną podane przez Państwa 

dobrowolnie, będą przetwarzane przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w Ożarowie Mazowieckim  ul. Poznańska 129/133 wyłącznie w celu nawiązania sprawnego 

kontaktu, załatwienia urzędowej sprawy lub dla celów realizacji zadań wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa;  

7) ponadto, inne podstawy prawne przetwarzania Państwa danych mogą wynikać z szeregu 

ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje 

nadrzędne wobec Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub 

ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) 

i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 

217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 
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5. Odbiorcy danych. Odbiorcami Państwa danych będą:  

1) Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na 

naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem; 

2) w szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 

podmiotom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej. Podstawą przekazania/powierzenia danych 

są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja 

skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty 

związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie 

skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 

danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego  

i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora;  

3) w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska, a w przypadku 

komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty 

elektronicznej.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych – RODO:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne;  

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy:  

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,  

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych, 

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 



6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

a) zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;  

7) obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania 

danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa. W przypadku 

niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku 

podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.  

7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych 

niezgodnego z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

 


