PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BRZESKIEGO
32-800 Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51
tel. +48 14 66 33 111; fax +48 14 66 32 343
www.powiatbrzeski.pl; e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl

Brzesko, dnia 29.11.2019 r.
BR.0005.3.2019.AB

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
Lublin
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.
870) uprzejmie informuję, że wniesiona petycja w dniu 31 lipca 2019 r. (za pomocą środków
komunikacji elektronicznej e-mail) dotycząca:
1) wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie
pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych
w wyborach powszechnych" i opublikowanie jej treści na administrowanej w starostwie stronie
BIP;
2) wyznaczenie w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów,
oraz uzupełniona w dniu 20 sierpnia 2019 r. o następującą treść „aby regulacje wnioskowanej
Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych, gdyż
to radni powiatowi wybierani są w wyborach powszechnych i to m.in. do nich adresowane są
przywoływane rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego”
była rozpatrywana podczas obrad X sesji Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 28 listopada
2019 r. Wnioski zawarte w petycji nie zostały przez Radę Powiatu Brzeskiego uwzględnione.
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W załączeniu:
- uchwała nr X/116/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy
Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Kazimierz Brzyk
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Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku: Komórka organizacyjna: Biuro Obsługi Rady i Zarządu
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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), zwanym dalej „RODO” informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Starostwo Powiatowe w Brzesku:

1.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, mający
siedzibę w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, Nr telefonu:
14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl

2.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

W Starostwie Powiatowym w Brzesku wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod
adresem ADO (32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51), bądź e-mail:
iodo@powiatbrzeski.pl

3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH I PODSTAWA
PRAWNA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 i 10 RODO w związku z ustawą o samorządzie powiatowym.

4.

ODBIORCY DANYCH

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

7.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

8.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

9.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

10.

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM
PROFILOWANIE

Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania
tych danych na podstawie przepisów prawa.
W pozostałych przypadkach, dane nie będą przekazywane innym
podmiotom.
Przekazywanie do tzw. państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku
Pani/Pana danych osobowych nie jest planowane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, który
wymagany jest do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Po
zakończeniu wspomnianego wcześniej okresu, dane przechowywane będą
jedynie w formie archiwalnej przez okres określony w przepisach prawa,
zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej), prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo takie
przysługuje Pani/Panu wtedy, kiedy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
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