
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
uczestników debaty o stanie Powiatu Częstochowskiego  

 

Zgodnie z wymogami  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), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Częstochowski z siedzibą  
w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa. 

2) Państwa dane są przetwarzane w celu zebrania zgłoszeń udziału w debacie o stanie Powiatu 
Częstochowskiego oraz sporządzenia listy uczestników debaty.  

3) Dane przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. 

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
Państwa dane będą przechowywane przez okres 25 lat, a następnie przekazane do właściwego 
archiwum państwowego. 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania: 
a) dostępu do swoich danych osobowych; 
b) sprostowania swoich danych osobowych,  gdy dane są nieprawidłowe lub uzupełnienia, gdy dane 

są niekompletne; 
c) usunięcia danych; 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) przeniesienia danych; 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Nie wszystkie Państwa żądania mogą zostać spełnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa 
oraz formę przetwarzania danych.  

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli przetwarzanie narusza przepisy prawa. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w debacie.  

10) Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, a decyzje w związku z przetwarzaniem Państwa 
danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Częstochowie (42-217 
Częstochowa, ul. Sobieskiego 9, iod@czestochowa.powiat.pl). 


