KLAZULA INFORMACYJNA
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:

2.
3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w
celu:

4.

Podstawa prawna
osobowych:

5.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane
do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej:
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane przez okres:

7.

8.

9.
10.

11.

przetwarzania

danych

Prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania:

Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego/Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;
email: iod@warmia.mazury.pl
e-mail: iod@warmia.mazury.pl
-wystawienia wtórnika zaświadczenia ADR, który
uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych
w transporcie drogowym;
- wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów.
- art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 169),
- ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (jedn. tekst Dz. U. z 2018r.
poz. 217 – z późn. zm.).
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w
Warszawie,
- Centralna Ewidencja Kierowców,
- inne podmioty, którym zlecano usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom
usług informatycznych.
Takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
nie dotyczy
Przez okres 5 lat zgodnie z ustawą o przewozie
towarów niebezpiecznych oraz zgodnie z ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Pani/Pan posiada prawo tylko do:
-żądania od administratora dostępu do danych
osobowych,
-ich sprostowania,
-ograniczenia przetwarzania.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości realizacji celu, dla którego dane są
gromadzone.
nie dotyczy

Potwierdzam, że zapoznałam/ em się z treścią klauzuli informacyjnej

……………………………………………………………
(data i podpis)

