Obowiązek informacyjny –

Zarzadzanie ruchem i Zezwolenie na wykorzystanie drogach w sposób szczególny
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 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 niniejszym przekazuje się
następujące informacje :
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie z siedzibą w 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, którym w następujący
sposób : adres e-mail: iod@powiatostrzeszowski.pl , lub
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Inspektor Ochrony Danych, 63500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym – art. 10, art. 65 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie ww. przepisów prawa.
5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować
brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej
sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania
administracyjnego stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest
nieprawidłowe;
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i
rozwoju systemów informatycznych.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy tj. 10 lat i następnie podlegają ocenie archiwalnej co do zniszczenia lub
dalszego okresu przechowywania. Okres przechowywania liczy się od daty wyrejestrowania lub
przerejestrowania pojazdu.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich
przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia
prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, w
celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nr telefonu i / lub adresu email wpisanego na pierwszej stronie wniosku.

………………………………………..
( podpis )

