
KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM 

DWORZE GDAŃSKIM WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-

100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach jak; wypłata wynagrodzeń  

i innych świadczeń, prowadzenie ewidencji przyznanych nagród dla celów podatkowych, 

prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki, prowadzenie postępowań egzekucyjnych na 

podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit C RODO wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                                  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych, tj. przez okres 5 lat. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych 

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan 

zobowiązana (-y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. (w szczególności; ZUS, Urząd skarbowy, bank) 
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