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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:
Administrator
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu,
Danych Osobowych adres: ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec,
tel. +48 33 862 05 72, adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl
Inspektor Ochrony
Grzegorz Waleczek
Danych
adres: ul. Leśniaka 102a, 34-300 Żywiec,
adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są celem ewidencjonowania,
Cel przetwarzania
prowadzenia i archiwizacji korespondencji.
danych osobowych
Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
przetwarzania
a) art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
danych osobowych
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym.
Udostępnianie
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
danych osobowych
do tego uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności podmiotom zewnętrznym, takim jak:
a) organom władzy publicznej,
b) podmiotom przetwarzającym dane, na podstawie umów
powierzenia.
Przekazywanie
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
danych poza
organizacji międzynarodowej.
Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG)
Twoje prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
RODO.
Organ nadzorczy
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Okres
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
przechowywania
poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia
po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb
danego organu lub jednostki organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych.
Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

