KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

i Rady (UE)
przetwarzaniem
osóbfizycznychw
zwiqzku
z
2016/679 z dnia 27 lrwietnia 2016 r' w sprawie ochrony
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RoDo oraz
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiqzuje rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego

Celem RoDo jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej
oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane sq przetwclrzane
w zalcresie ich praw z tego tytułu.

W zwiqzku z powyższym w zakładce pn' "Klauzula informacyjna RoDo", znajdziecie Państlyo
podstawowe informacje doĘczqce przetwarzania Państwa danych asobowych przez Zarzqd Dróg
Powiatowychw Brzesku (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odb1nuać.
t{I, AU'ZLILA INFO

RMAC YJNA

ZARzĄDtr DROG PowIATowYCH w BRZESKU
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
Ż016 t w sprawie ochrony osób fizycznych w zwtązku z przetwarzariem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (,,RoDo'') oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB
informujemy, Że admtnistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Brzesku (,,Zarząd") z siedzibą w Brzesku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ó, 32-800
Brzesko.
Z Administratorem danych osobowych moŻnaskontaktować się za pośrednictwem powołanego prze,z
niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: artur.kuchno@gmail.com

Informujemy, że Zarząd przetwarza PanilPana dane osobowe
celach:

.
.
.
.
.
.
.

.
'
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szczególności w następujących

wypełnienia obowiązku plawnego ciąŻącego na Powiecie Brzeskim, jego organach
i Zarządzie (art. 6 ust. 1 lit. c RoDo), np. dotyczących przechowywania i archlwizaĄi

dokumentów zawierających te dane,
uykonaniazadan realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładzy
publicznej przez Powiat Brzeski, jego organy i Zarząd, a wynikających z przepisów'
szczegóInych regulującychdzlaŁalność (arl. 6 ust. 1 lit. e RoDo),
dla ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,Iub innej osoby flzycznej (art.
6 ust. 1 lit. d RODO),
świadczenia na rzeczmięszkańców społecznie oczękiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1

lit a RODO),
podjęcia działań zmteruĄących do zawarcia umowy z Zarządem, w tym profilowania pod
kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, Ę. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a
RODO),
realizacji umowy zawartej zZarządem (art. 6 ust. 1 lit. b RoDo)'
podjęcia działai o charakterze komunikacyjnym zmteruającym do Sprawnego załatwienia
sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
wynikających z ptavmie uzasadnionych interesów realizowanych pIzez Powiat Brzeski, jego
organy i Zarząd Lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RoDo), w tym np. w celu
dochodzenta i obrony przed ewenfualnymi roszczetiami zwtązanymi z realizacja przepisów
prawa lub zawartąumową' na potrzeby administracji wewnętrznej Zarządu. w tym ltrzymania
infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.

W związku zptzetwarzanięm przezZarządPanilPana danych osobowych w celach wskazanych
powyżej dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do
odbioru PanrilPana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa' podmiotów
wykonujących w imieniu inatzeczZarządupoŚrednictwo w czynnościach urzędolvych lub czyrrności
faktyczne związate z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi
w imieniu i/lub na rueczZarządu.
W związku zprzetwarzaniem przezZarządPanilPana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu
do tych danych (art. 15 RoDo) oraz prawo do Żądania ich sprostowania (art. 16 RoDo), usunięcia
(art. t7 RODO) lub ograniczeniatchprzetwarzartia (art. 18 RODO)? oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (urt. 2I RoDo)m a takŻe do prawo do przenoszetia tych danych (art. 20
RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
uzywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Moze PanilPan te dane równięŹ
przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim

podstawą prawną przetwarzatia przez Zarząd' Pani/Pana danych
jest
prawnie
przesłanka
uzasadnionego intereslZarządu (art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo), ma
osobowych
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Ęch danych osobowych ' Zarząd
przestanie przetwaruaÓ te dane' chyba że będzie w stanie v,rykazaĆ, że w stosunku do tych danych
istnieją po jego stronie waŻne prawnie uzasadnione podstawy' które są nadrzędne wobec interesów,
praw
i wolności Pani/Pana lub dane te będą Zarządowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczei.
W przypadku, gdy przetwarzatie Pani,lPana danych osobowych odbywa się na podstawie art' 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust.2lit. a) RoDo, ma Pani/Pan prawo do cofnięciazgody w dowoln;łn momencie
bez wpływu na zgodnoŚÓ zprawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

W celu skorzystania z ptaw opisanych powyżej moŻe się Pan/Pani skontaktowac za pomocą poczty
elektronicznej' pisząc na adres:

.
.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku - zdpbrzesko@onet.pl
Inspektor ochrony danych _ ańur.kuchno@gmail.com

Informuję ponadto, Że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
ząmt4ącego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu ochrony Danych
Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywaneprzezZatządprzęZ okręs realizacji celów w zakresie,
w którym Zarząd te dane przetwatzahlb przez okres konięczny dla zabezpieczenia dochodzenia
ewentualnych roszczeil lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających
zprzepisów prawa.
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