REGULAMIN KORZYSTANIA Z RUBRYKI
1. Moderowana Rubryka „Zapytaj Starostę” służy do komunikacji mieszkańców ze
Starostą Krotoszyńskim. Udzielane w niej będą odpowiedzi na pytania dotyczące
kompetencji, obowiązków służbowych i bieżącej działalności publicznej Starosty
Krotoszyńskiego oraz działalności Starostwa Powiatowego w Krotoszynie i innych
jednostek organizacyjnych Powiatu Krotoszyńskiego.
2. W rubryce nie będą publikowane uwagi ani komentarze dotyczących funkcjonowania
urzędów, które nie podlegają powiatowi oraz nie obejmują kompetencji starosty.
3. Prosimy o zadawanie pytań, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi na stronach
internetowych powiatu oraz jego jednostek, w Biuletynach Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Osoby zadające pytania muszą podpisać się imieniem i nazwiskiem.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania pytań, które zostaną
uznane za niezgodne z pkt. 1, a także łamiących zasady współżycia społecznego lub
kultury osobistej. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów
zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach.
6. Administrator zastrzega sobie prawo niepublikowania zapisów, które mogą naruszyć
zasady określone w Rozporządzeniu 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) - RODO.
7. Odpowiedzi udzielane będą zgodnie z Ustawą z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
8. Objętość zadanego pytania nie może przekroczyć 500 znaków ze spacjami.
9. Odpowiedź na zadane pytanie jest publikowana wraz z pytaniem w niniejszej rubryce
lub jeśli osoba je zadająca sobie tego nie życzy - wysyłana na podany przez nią adres
e-mail.
10. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz
stopnia ich skomplikowania.
11. W przypadku pytań często zadawanych administrator rubryki może odesłać
zadającego do wcześniej udzielonych odpowiedzi.
12. Korespondencja w ramach rubryki nie stanowi postępowania administracyjnego
w rozumieniu Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego.

