KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
określanego dalej jako RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie, 21-400 Łuków,
ul. Łapiguz 112.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Piszcz - Jóźwiak, z którym można się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@starostwolukow.pl. lub tel. 25 798 22 03 wew. 210.
3) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan z nami
skontaktować telefonicznie pod numerem tel. 25 798 20 20, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
e-mail: biuro@zdp.lukow.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres wskazany w pkt 1.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie, wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy o drogach publicznych oraz z kodeksu post ępowania
administracyjnego.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądów lub organów ścigania) oraz podmiotów,
które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane dla których administratorem jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Łukowie.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres stosowny do kategorii archiwalnej akt
z przeprowadzonego postępowania administracyjnego lub wykonania innych czynności urzędowych,
a w przypadku powstania obowiązku uiszczania opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
przez cały okres jej wymagalności.
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.
9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
uniemożliwi przeprowadzenie postępowania administracyjnego lub wykonanie innej żądanej
czynności
urzędowej.
10) Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu, o którym mowa a art. 22 RODO.

