
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łańcucie 

z siedzibą w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. 669 509 468, e-mail 

piotr.wladyka@powiatlancut.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze; 

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

- przeprowadzenia wyborów oraz udziału w zadaniach statutowych Młodzieżowej 

Rady Powiatu Łańcuckiego. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa celem realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 

uchwały Nr XXXVIII/278/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2022 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego i nadania jej statutu. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji 

celów wymienionych w pkt 3 oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 
dane są ̨nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
w przypadku gdy:  
- dane nie są już ̇ niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą,̨ wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

- dane osobowe przetwarzane są ̨niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być ́ usunięte w celu wywiązania się ̨ z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i umożliwi realizację celów wymienionych 

w pkt 3. 


