
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym 

w sprawach załatwianych milcząco w Starostwie Powiatowym w Suwałkach  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest odpowiednio Powiat Suwalski, Starosta Suwalski, siedziba:  Starostwo 

Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 92 00, fax: 87 566 47 18, adres e-mail: 

bok@powiat.suwalski.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /powiat suwalski/skrytkaESP. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym 

w Suwałkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem korespondencyjnym 

urzędu, adresem e-mail: iod@powiat.suwalski.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 87 565 92 00. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań, 

o których mowa w Dziale II Rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących milczącego 

załatwienia sprawy, prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa administracyjnego materialnego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

legitymujące się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto osoby będące stroną postępowania 

zgodnie z art. 73 Kpa, w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Ponadto dostęp 

do danych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach 

obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na podstawie pisemnego 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach archiwalnych, zgodnie z ustawą 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

dostępu do danych (akt sprawy) stosownie do treści art. 74a Kpa, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ust. 1 RODO. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy, odmowa podania danych 

uniemożliwi załatwienie sprawy w trybie milczącym. 

 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych. 

10. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania. 

 

S T A R O S T A 

 

/-/ Witold Kowalewski 
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