KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 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 „RODO”
Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w starostwie powiatowym jest Starosta Suski,
z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
bip@powiatsuski.pl lub pisemnie na adres administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku zrealizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie
publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Pani/a dane mogą być przetwarzane m.in. w następujących celach:
a) rejestracji i ewidencji pojazdów, wydawania uprawnień diagnostom, wpisu Stacji Kontroli Pojazdów do ewidencji,
usuwania pojazdów z dróg - na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b) wydawania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania uprawnień instruktorom nauki jazdy
oraz wpisu do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców - w oparciu o ustawę o kierujących pojazdami,
c) wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń - na podstawie ustawy o transporcie drogowym.
4) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa (sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom
organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych) oraz innym
podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny lub podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być również udostępniane
wybranym przez Panią/Pana Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego oraz podmiotom prowadzącym szkolenie
kandydatów na kierowców dla celów realizacji procesów szkolenia i egzaminowania.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do
zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Nestępnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami
wynikającymi z przepisów prawa.
6) Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzania odbywło się na podstawie zgody) jednakże bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych przez
osobę, której dane dotyczą uniemożliwia dokonanie czynności w zakresie wskazanym w pkt. 3. Natomiast podanie
danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne i służy usprawnieniu załatwienia
sprawy. Brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
podejmowaniu decycji, w tym profilowaniu.
10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów
prawa w celu potwierdzenia ważności Pani/Pana zagranicznego prawa jazdy. Dołożymy wszelkich starań, aby dane te
były bezpieczne.
9) W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy
RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

