Starostwo Powiatowe
Siedlce, dnia 23.11.2020r.
K.7140.7.2020

(…)

WEZWANIE
Starosta Siedlecki na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2020.256-j.t) oraz art. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2018.870t.j.) wzywa (…) do uzupełnienia braków formalnych petycji z dnia 30.10.2020r. w sprawie krajowego
transportu drogowego osób poprzez wskazanie podmiotu reprezentującego, adresu tego podmiotu oraz czy
wyrażają zgodę na ujawnienie na stronie internetowej ich danych osobowych
Na podstawie art. 7 ustawy o petycjach w przypadku nie dostarczenia do tut. organu niezbędnych
informacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania spowoduje pozostawienie nadesłanej
petycji bez rozpoznania w oparciu o art. 64 § 2 Kpa.

z up. Starosty
/ - / Marek Furman
Kierownik Wydziału Komunikacji

Otrzymują:
1)
(…)
2)
a/a

sporządziła:
Agnieszka Woźny
☎ 25/633-95-13, 644-72-16 wew. 122
@: awozny@powiatsiedlecki.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
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) – dalej RODO informujemy, że:
I.
Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, adres:
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl , tel. 25 644 72 16.
II.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679
można skontaktować się telefonicznie tel. 25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby
wskazany w pkt. I.
III.
Cele przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
IV.
Podstawa przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art.
6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO).
V.
Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
VI.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora.
VII.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
VIII.
Okres przechowywania danych
Danych osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres zgodny
z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U.2019.553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
IX.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
X.
Prawo do wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazywanych danych osobowych
z RODO do organu nadzorczego, który jest Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
XI.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
XII.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.

