Informacje dotyczące danych osobowych,
przetwarzanych na stronie www.augustowski.home.pl Starostwa Powiatowego w Augustowie
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.augustowski.home.pl jest Starosta
Augustowski, z siedzibą główną przy ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem.
2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się przy pomocy poczty elektronicznej
pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z potrzeby realizacji obowiązków administratora
określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy o samorządzie powiatowym i innych
ustaw oraz także w celach promocyjnych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo
poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych.
Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator
gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle
określonego celu.
4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych na stronie www są wszystkie osoby które przeglądają zawartość
serwisu.
5. Dane osobowe przetwarzane są z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych przez niezbędny okres
uzależniony od kategorii archiwalnej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, zaś przy
danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby – do czasu odwołania zgody, a jeśli są to materiały
promocyjne, zgodnie z regulaminem strony, przez okres maksymalnie do 31 grudnia czwartego roku
następującego po roku, w którym miała miejsce publikacja artykułu.
6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, w określonych sytuacjach przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych do publikacji na stronie w przypadkach wynikających z przepisów prawa jest
obowiązkowe, w innych dobrowolne – aczkolwiek konieczne do ich opublikowania. Gdyby jednak osoba
odmówiła podania danych to dane takie nie zostaną opublikowane na stronie.
9. Na stronie nie stosuje się przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
Administrator Danych Osobowych
Starosta Augustowski

