Klauzula
informacyjna
dot.
przetwarzania
danych
osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r.)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Pieszyce można się skontaktować
pisemnie na adres siedziby administratora: 58-250 Pieszyce, ul. T. Kościuszki 2; lub adres
e-mail: um@pieszyce.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pieszyce.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia – decyzji na lokalizację
zjazdu z drogi publicznej.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustaw:
- z dnia 21 marca 1985r. ustawa o drogach publicznych
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze
oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

5 lat od momentu przekazania rejestru do archiwum zakładowego otrzymania
decyzji

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane wprowadzane są do Rejestru zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi
gminnej przez organ Gminy

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art.
9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO)

