
 

 

 
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o tym, że 
wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz przekazujemy  zasadniczą treść 
uzgodnień: 
1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są: 
Starosta Zgorzelecki, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii 
Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec – zwany dalej Współadministratorem 1 oraz 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów , którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. 
Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec – zwany dalej 
Współadministratorem 2. 
2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się listownie na adres Współadministratorów lub drogą mailową: 
iod@powiat.zgorzelec.pl. 
3. Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w związku z ustawą dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawą                
z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu realizacji zadań związanych z ochrona 
interesów konsumentów.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 
Współadministrator 1 zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 
informatycznych, dostawców systemów dziedzinowych oraz świadczenia usługi serwera 
mailowego. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                      
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. 
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00. 
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                         
w formie profilowania; 
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. 
Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania 
nałożonego ustawą na Współadministratorów. W pozostałych przypadkach podanie danych 
jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie 
(kontakt listowny na adres Współdministratora 1 bądź na adres e-mail: 
iod@powiat.zgorzelec.pl). 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres 
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy 
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw 
powiatowych. 
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że: 

1)W związku z realizacją Umowy, Współadministratorzy wspólnie odpowiadają za 
zapewnienie osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, informacji wskazanych 
odpowiednio w art. 13 lub 14 RODO. Treść klauzuli informacyjnej zostanie uzgodniona 
pomiędzy Stronami. 
2) Współadministrator 2 spełnia zadanie opisane w § 3 ust. 1 w następujący sposób: 

mailto:iod@powiat.zgorzelec.pl


 

 

a) przesłanie klauzuli informacyjnej w pierwszej korespondencji kierowanej do 
konsumenta; 

b) ustne udzielanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych na prośbę 
konsumenta. 

3) Współadministrator 1 spełnia zadanie opisane w § 3 ust. 1 w następujący sposób: 
a) umieszczenie klauzuli informacyjnej na BIP oraz stronie internetowej urzędu; 
b) umieszczenie klauzuli informacyjnej w pomieszczeniach lokalowych rzecznika 

konsumentów; 
c) umieszczenie klauzuli informacyjnej w kartach usług dostępnych na Biurze Obsługi 

Interesanta oraz na stronie www urzędu. 
4)  Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobie, której dane dotyczą, 

możliwości realizacji jej praw zgodnie z RODO. Niezależnie od tego ustalenia, osoba taka 
może wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim 
przypadku Współadministrator 2 niezwłocznie przekaże żądanie osoby, której dane 
dotyczą, Współadministratorowi 1 celem jego realizacji. 

5) Współadministrator 1 odpowiada za dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie osób, którym zostały nadane imienne upoważnienia oraz zaciągnęły 
zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy. 

6) Współadministrator 1 zapewniają, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych 
osobowych zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz konsekwencji ich naruszenia, w tym w szczególności z procedury 
zabezpieczenia danych osobowych oraz swoich rolach w tym zakresie. 

7) Współadministrator 1 odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentacji oraz 
archiwizację akt postępowań. 

8) Współadministrator 1 odpowiada za zapewnienie właściwej infrastruktury informatycznej 
i zastosowanie adekwatnych zabezpieczeń technicznych.   

9) Współadministrator 1 odpowiada za zawieranie umów powierzenia oraz obowiązek 
dopilnować realizacji obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych 
osobowych wynikających z RODO. 

10) Współadministrator 2 w ramach realizowanej polityki ochrony danych osobowych oraz 
innych wdrożonych procedur i instrukcji korzysta z zabezpieczeń fizycznych, 
organizacyjnych oraz systemowych zapewnianych przez Współadministrującego 1, które 
są proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych. 

11) Każdy Współadministrator zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej 
sposób przetwarzania danych osobowych, w tym Rejestru Czynności Przetwarzania 
(wymóg art. 30 RODO). 

12) Każdy Współadministrator zobowiązuje się do przeprowadzania procesu szacowania 
ryzyka, a jeżeli zachodzi taka konieczność DPIA. 

13) Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się z obowiązków 
zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu 
nadzorczego oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator 1 
Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować 
między sobą w zakresie spełniania obowiązków określonych w art. 33 -34 RODO oraz 
udzielać sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 


