Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie 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), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,
ul. Chyliczkowska 14; e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia
do uczestnictwa w Programie pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 20192020” oraz świadczenia Pani/Panu usług w jego ramach na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią w tym celu zgody, którą może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie, przy czym
nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie
tej zgody przed jej cofnięciem.
4. Informacje o Pani/Pana danych osobowych będą przekazywane wyznaczonym osobom, z
którymi zawarta została umowa na świadczenie usługi Asystenta Osobistego Osoby
Niepełnosprawnej oraz mogą być przekazywane innym podmiotom lub organom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celowości ich przetwarzania,
a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania
dostępu do nich zgodnie z art. 15 RODO, ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, ich
usunięcia zgodnie z art. 17 RODO oraz ograniczenia ich przetwarzania zgodnie art. 18 RODO;
chyba, że nie pozwolą na to inne obowiązujące przepisy prawa.
7. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora w
sposób niezgodny z przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia
złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia oraz świadczenia Pani/Panu usługi Asystenta Osobistego
Osoby Niepełnosprawnej.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych administratora nie będzie podejmował decyzji w
sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosował wobec nich profilowania, stosownie do art.
22 RODO.

