
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańca zgłaszającego udział                      

w debacie 

 

 Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U. UE L.2016.119.1), zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Chełmie jest 

Starosta Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iod@powiatchelmski.pl, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w debacie nad Raportem o stanie 

Powiatu Chełmskiego za 2019 rok, w związku z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                          

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art.6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw; 

• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 

Sesje Rady Powiatu w Chełmie są jawne i transmitowane, więc imię i nazwisko może zostać 

ujawnione podczas obrad Rady Powiatu oraz w materiałach dotyczących Sesji. 

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

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Bez podania danych 

osobowych nie można uczestniczyć w debacie. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

                                                                               

mailto:iod@powiatchelmski.pl
mailto:iod@powiatchelmski.pl
mailto:iod@powiatchelmski.pl
mailto:iod@powiatchelmski.pl

