Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca
przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe,
zobowiązane są do stosowania 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
(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Wobec powyższego informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie
Lubelskim, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel.: (084) 664 20 57, (084) 664 30 45;
e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@zdptomaszow.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego
i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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. 4. Dane
osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy i podmioty na podstawie przepisów
prawa lub zawartych umów.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres
archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz usuwania danych, na warunkach określonych 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.
9. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wówczas przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować
pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie
postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu
poczty elektronicznej jest dobrowolne.
Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej

…………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/

