
 

Klauzula o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 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 
(zwanym dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informuje się, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, 
ul. Dąbrowskiego 17. 

2. Informuje się, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Niżej wskazuje się 
jego dane kontaktowe. 

e-mail: zk@powiatwalecki.pl telefon: 67 250 84 29 

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie kierowania do 
najbliższego powiatu w celu wydania skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dane przetwarzane są w granicach 
zakreślonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze 
zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a także ustawą z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 
późn. zm.). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 
prawa, w tym w szczególności na podstawie aktów prawnych wskazanych w pkt 3. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 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. 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych 
danych będzie niemożliwość realizacji złożonego wniosku. 

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym 
wnioskiem. 

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec 
nich profilowania. 

 

Zapoznałem / Zapoznałam się: 

 

 

  …………………………………….. 

  (podpis wnioskodawcy) 


