
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

Realizując obowiązek wynikający  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)  z 27.04.2016 r. 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: r.o.d.o.,  informuję, że 

1) administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Powiatu Mieleckiego  

z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, zwany dalej Administratorem; 

Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektor ochrony danych osobowych -  e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl,              

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zgody na przywiezienie 

zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy  na teren Powiatu Mieleckiego celem 

pochowania i mogą być udostępnione;; 

• podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, 

• podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie: 

• art. 6 ust. 1  lit. c, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),  

5) posiadają Państwo prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 

RODO); 

• sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych osobowych (w okolicznościach zawartych w art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach zawartych w art. 18 

RODO); 

• przenoszenia danych ( w sytuacji określonej w art. 20 RODO); 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ( art. 21 RODO jeśli przetwarzanie 

danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. e lub f  - RODO); 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa  Tel. 22 8607086); 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się 

na takiej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem; 

6) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, 

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście.  

 

 

 

 

 

 


