
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informuje się iż:  
  
Administrator 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, 

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce. 

Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez email: 
iod@zdplublin.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
  
Cele i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu z: 

 wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 lub na podstawie zgody. 

Odbiorcy danych osobowych 
W związku z przetwarzaniem danych  w ww. celach odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

 podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów 
wykonawczych;  

 organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;  

 podmiot, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;  

 podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych 
osobowych;  

 inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.  
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
  
Prawa osób, których dane dotyczą 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 
danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
  
Konieczność podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych (poza sytuacją udzielenia zgody) przez Państwa jest wymogiem ustawowym. 
W przypadku nie podania danych osobowych niemożliwe będzie zrealizowanie obowiązku prawnego. 
  
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie 
na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


