KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 19, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,
że:
1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Włodawskiego,
adres: al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, kontakt: tel.: 082 572 56 90,
e-mail:starostwo@powiat.wlodawa.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@powiat.wlodawa.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym GAZ/HAK/TAXI/VAT/L, t.j. w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1990
z późn.zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004 r. z późn.zm.), rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów tekst
jednolity z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1522.), rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów
w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
w tych sprawach tekst jednolity z dnia 17 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1727),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
stosowanych przy tych badaniach (Dz. U .Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od wyrejestrowania
pojazdu.
5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. CEPiP oraz PWPW, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

