STAROSTA BRZESKI

32-800 BRZESKO
ul. Głowackiego 51

OR.1510.7.2019.KŚ

Brzesko, dnia 21.02.2020 r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b
00-412 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 12 grudnia 2019 r. dotyczącą możliwości wdrożenia w
Sta rostw ie Pow iatowym w Brzesku p rocedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
interesantów - dot. płatności bezgotówkowych stwierdzam co następuje w zakresie:
1P) w Starostwie Powiatowym w Brzesku już w przeszłości dokonano analizy, o której mowa w
petycji

i wychodząc

naprzeciw

klientom

Naszego

Urzędu,

wdrożono

procedury

płatności

bezgotówkowych dokonywanych z wykorzystaniem terminali płatniczych. Posiadamy dwa terminale
płatnicze, które umieszczono w miejscach, gdzie są pobierane opłaty tj. w Wydziale Geodezji i
Kartografii (32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51) oraz w Kasie Starostwa Powiatowego w Brzesku (32
800 Brzesko, ul. Piastowska 2B), gdzie obsługiwani są wszyscy klienci Starostwa (stosunkowo
najwięcej obsługiwanych przez Wydział Komunikacji i Transportu). Terminale te w pełni zabezpieczają
potrzeby klientów Starostwa dokonujących płatności bezgotówkowych w Urzędzie;
2P) nie dotyczy - mając na uwadze wyjaśnienie punkt 1P);
3P) jednostkom Powiatu Brzeskiego przesłano w dniu 24.12.2019 r. (listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Z poważaniem
STAROSTA
(-)

mgr Andrzej Potępa

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Aa.

K la u z u la in fo r m a c y jn a S ta r o s tw a P o w ia to w e g o w B r z e s k u
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.

TO ŻSA M O ŚĆ I DANE KONTAKTOW E
ADM IN ISTRATO RA DANYCH
OSOBOW YCH

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 KONTAKTOW E
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 PRZETW ARZANIA DANYCH
OSOBOW YCH I PODSTAW A
PRAW NA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z
realizacją zadań własnych bądź zleconych Starostwu Powiatowemu w
Brzesku, zgodnie z art. 6, art. 9, oraz art. 10 RODO.
Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania
tych danych na podstawie przepisów prawa.

4.

O DBIO RCY DANYCH

5.

PRZEKAZYW ANIE DANYCH
OSOBOW YCH DO PAŃSTW A
TRZECIEG O LUB ORGANIZACJI
M IĘDZYNARODOW EJ

6.

OKRES PRZECHOW YW ANIA
DANYCH

7.

PRAW A PO DM IO TÓ W DANYCH

8.

PRAW O W NIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

9.

INFORM ACJA O DOW OLNOŚCI LUB
OBO W IĄZKU PODANIA DANYCH

10.

ZAUTO M ATYZO W ANE
PO DEJM O W ANIE DECYZJI, W TYM
PROFILOW ANIE

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 w niesienia 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 może być wymogiem
ustawowym bądź umownym, mogą być także warunkiem zawarcia
umowy, do których Pani/Pan będą zobowiązani.
* Obowiązek ustawowy - dane osobowe konieczne w celu realizacji
zadania ustawowego.
* Wymóg umowny - dane osobowe konieczne w celu realizacji warunków
umowy.
* Warunek zawarcia umowy - dane osobowe konieczne w celu zawarcia
umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
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