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Załącznik nr 4 do SWZ 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO), poniżej 

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych Klientów Starostwa Powiatowego w Zambrowie jest Powiat 

Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego, z siedzibą w Zambrowie, ul. 

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Iwonę Hećko - Umińską, z którą można się 

kontaktować za pośrednictwem adresu email: iodo@powiatzambrowski.com lub operatora 

pocztowego na adres: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie 

ul. Fabryczna 3 

18-300 Zambrów 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania 

administracyjnego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, 

informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie 

będzie możliwe rozpoznanie żądania. 

9) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
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