
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych* z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Starosta Żuromiński z siedzibą 
przy Placu Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor 
Ochrony Danych – Pani Ewelina Śliwińska, z którym można się kontaktować za 
pośrednictwem e-maila: dpo@zuromin-powiat.pl lub pisemnie na adres: 
Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 
Żuromin. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych 
wynikających odpowiednio z przepisów**: art. 7, art. 7d, art. 13, art. 16, art. 16b, 
art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 20a, art. 22a, art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym lub art. 130a ust. 10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/i dane 
osobowe są lub mogą być udostępniane innym odbiorcom bądź kategoriom 
odbiorców, tj.:  

1) odbiorcami danych są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych 
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); 

2) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 
przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pan/i 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, 
przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Może to Pan/i zrobić, jeśli uzna, że przetwarzamy 
dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa. 

9. Podanie przez Pana/-nią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy 
przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie. 
Przy czym podanie danych jest:  

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;  
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pan/i zgody.  

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności 
urzędowych. 

10. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 

*) Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
**) Właściwe zakreślić.  

 

Otrzymałem/-łam 

 

……………………………………………………… 
(data i czytelny podpis strony lub jej pełnomocnika) 


