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Administratorem danych osobowych jest Starosta Piski mający siedzibę
w Piszu, ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
starostwo@powiat.pisz.pl, pisemnie na adres siedziby administratora
lub osobiście w siedzibie administratora
Starosta Piski wyznaczył inspektora ochrony danych, z których może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych , poprzez email inspektor@cbi24.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprowadzenia zwłok z
zagranicy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO, Art. 14Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473). Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania
pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z
2007 r. Nr 249, poz. 1866 z późn zm.)
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych , którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora:
a) Dostępu do swoich danych osobowych,
b) B) ich sprostowania,
c) C) ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 225310300
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
możliwości sprowadzenia zwłok z zagranicy
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowanyi nie będą profilowane.

