
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

w związku z deklaracją udziału w pracach komisji Związku Powiatów Polskich 

pod nazwą „Forum Bene Meritus” (dalej: komisja) 

 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej RODO. 

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Powiatów Polskich w siedzibą 

w Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000094303. 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach 

związanych  z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie korespondencji 

drogą e-mailową na adres biuro@zpp.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) udział w pracach komisji, 

b) zamieszczenie informacji o składzie komisji w zakresie imienia i nazwiska oraz 

zajmowanego w przeszłości stanowiska (starosty, prezydenta miasta na prawach 

powiatu, wicestarosty, zastępcy prezydenta miasta) na stronie internetowej ZPP. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres udziału w pracach komisji. 

6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem 

zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością przyjęcia 

deklaracji udziału w pracach komisji.   

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub 

ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych osobowych – na zasadach 

określonych w RODO. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na podstawę prawną 

przetwarzania danych osobowych prawo do wniesienia sprzeciwu jest wyłączone.  

8. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.  

9. Decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany.  

10. Administrator przekaże dane osobowe innym odbiorcom danych, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  


