
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kobiet 
biorących udział w naborze do Powiatowej Rady Kobiet 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia  
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), 
zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od kandydatek do Powiatowej Rady 

Kobiet jest Zarząd Powiatu Słubickiego reprezentowany przez Starostę Słubickiego 
z siedzibą w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022, e-mail: 
sekretariat@powiatslubicki.pl. 

2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani danych osobowych można 
skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Józefem Kłobuchem: 
telefonicznie pod  numerem: 957592024, lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: 
iod@powiatslubicki.pl.  

3. Dane osobowe wszystkich kandydatek do Powiatowej Rady Kobiet przetwarzane będą 
w następujących celach: 

 organizacji i przeprowadzenia naboru do Powiatowej Rady Kobiet; 

 opublikowania wyników naboru i składu Powiatowej Rady Kobiet na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach oraz na Tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Słubicach w zakresie imienia i nazwiska. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda kandydatki na 
członka Powiatowej Rady Kobiet zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a i art. 9, ust. 2, 
lit. a Rozporządzenia. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe nie 
będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych 
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa. 

6. Dane osobowe kandydatek do Powiatowej Rady Kobiet nie będą przekazywane 
do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe kandydatek do Powiatowej Rady Kobiet będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury 
przeprowadzenia naboru na ww. członka Powiatowej Rady Kobiet od czasu otrzymania 
zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz  
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

8. Kandydatka na członka Powiatowej Rady Kobiet ma prawo do żądania od administratora 
danych osobowych dostępu o swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
lub ograniczenia przetwarzania.  

9. W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatki do 
Powiatowej Rady Kobiet jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani 
prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej cofnięciem. 

10. Kandydatka na członka Powiatowej Rady Kobiet ma prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.  

11. Podanie przez kandydatkę danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 
niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. członka Powiatowej Rady Kobiet, 
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości udziału w ww. procedurze naboru. 

12. Dane kandydatki na członka Powiatowej Rady Kobiet nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu przez administratora danych. 

 

 

mailto:iod@powiatslubicki.pl

