
Szanowni Państwo, 

Starosta Nowosądecki przykłada dużą wagę do bezpiecznego i zgodnego z 

prawem przetwarzania danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. są stosowane przepisy 

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), zwane w dalszej 

części  RODO. 

Zapewnienie właściwego poziomu Państwa prywatności i zagwarantowanie 

należytego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych jest priorytetem. Poniżej 

przedstawiamy informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Administrator Administratorem danych osobowych jest Starosta 
Nowosądecki, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 

Kontakt 
z Administratorem 

Listowny: 
Korespondencję prosimy kierować na adres: 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
 
Telefoniczny, elektroniczny: 
tel. +48 18 41 41 600 
fax +48 18 41 41 700 
Infolinia o Starostwie: 
0 800 10 90 10 (połączenie bezpłatne) 
 
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres: 
powiat@nowosadecki.pl 
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie 
EPUAP: 
starostwons/skrytka 
 
Godziny pracy urzędu: 
poniedziałek: 8.00 - 16.00 
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 
Danych 

Tomasz Czerniec 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
pok.320 
tel. +48 18 41 41 820 
email: tczerniec@nowosadecki.pl 
 

Cel przetwarzania 
danych oraz 
podstawy prawne 
przetwarzania 

Najczęściej dane osobowe są przetwarzane w związku z 
wykonywaniem zadań publicznych. Szereg obowiązków 
wynika z przepisów prawa, najczęściej są to postępowania 
administracyjne prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania 
administracyjnego. Celem przetwarzania może być 

mailto:tczerniec@nowosadecki.pl


również w zależności od wyrażonej zgody otrzymywanie 
newslettera, SMS, informacji w związku z przesłanym 
zapytaniem emailem lub w formularzu kontaktowym, 
korzystanie z treści zamieszczonych w serwisie 
internetowym, umówienie wizyty, dokonanie rezerwacji 
sal. 

Jakie dane są 
przetwarzane? 

Dane identyfikujące osoby: PESEL, NIP, Imię nazwisko, 
nazwisko rodowe, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce 
urodzenia. 
Dane z dokumentów tożsamości. 
Dane adresowe i teleadresowe. 
Informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Dane dotyczące zobowiązań: źródła zobowiązań, kwoty, 
waluty, numery i stan rachunków, zabezpieczenie prawne 
i przedmiot zabezpieczenia. 
Prawnie przekazane przez inne podmioty informacje o 
stanie zdrowia, nałożonych sankcjach i karach, 
obowiązujących zakazach. 

Odbiorcy danych Strony postępowania administracyjnego, na uzasadniony 
wniosek mogą być to organy administracji publicznej, 
organy administracji skarbowej, organy ścigania (Policja, 
Prokuratura), sądy administracyjne, sądy powszechne. 
Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które 
świadczą usługi na rzecz Administratora w oparciu o 
umowę, np.: PWPW S.A. produkuje i dostarcza dokumenty 
prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów. W 
takich przypadkach zawarte są stosowne umowy 
powierzenia, które gwarantują ochronę zgodnie z 
postanowieniami RODO. 

Okres, przez który 
dane są 
przechowywane 

W przypadkach realizacji usług publicznych w celu 
realizacji obowiązków ustawowych okres przechowywania 
akt określa Rozporządzenie 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. Dane osobowe w dokumentacji księgowej 
będą przechowywane przez okres wskazany w 
obowiązujących przepisach prawa podatkowego. 
W pozostałych przypadkach w okresie od wyrażenia zgody 
do czasu jej cofnięcia. 

Prawa osób, których 
dane osobowe są 
przetwarzane 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych), jeżeli uzna, że przetwarzanie 



danych narusza przepisy prawa o ochronie danych 
osobowych. 
W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 
o ile podane przepisy prawa regulujące okres 
przechowywania dokumentacji przewidują taką 
możliwość. 

Wymóg podania 
danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, bądź wynika 
z przepisu prawa. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych w określonych celach nie będzie umożliwiał 
skorzystania z niektórych usług, np. z systemu rezerwacji 
wizyt, z systemu powiadamiania SMS/e-mail. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji 

Administrator nie wykorzystuje danych do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 
profilowania. 

 

 Podanie powyższych informacji wynika z obowiązku prawnego. Nie jest 

wymagane od Państwa podjęcie dodatkowych działań. 

 Zapewniam, że Państwa dane osobowe przechowujemy w bezpieczny sposób 

i wykorzystujemy wyłącznie w celach, co jakich dane zostały podane. 

 

 Z poważaniem, 

 

 Tomasz Czerniec 

 Inspektor Ochrony Danych 


