Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Limanowej
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej
„RODO”, informujemy iż:
I.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań powiatu w
zakresie zarządzania drogami jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej (PZD) Adres: Budynek
Starostwa Powiatowego w Limanowej III p., ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18
3337831, e-mail: sekretariat@pzd.limanowa.pl
II.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod
adresem: iod@pzd.limanowa.pl lub pod numerem telefonu: 183337835
III.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
1. wykonania zadań własnych, zleconych określonych przepisami prawa bądź wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w tym:
• realizacji postępowań administracyjnych np. dotyczących zajęcia pasa drogowego, przebudowy
dróg, uzgodnienia zjazdów z dróg, ogrodzenia, przejazd pojazdu wielkogabarytowego, itp.
• zabezpieczenia roszczeń w związku z wypadkami na drogach
• przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
2. w celu wykonania umowy jeśli Pani/Pan jest jej stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy.
3. jeśli wyrazi Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym niż wyżej
wymienione cele.
IV.
Dane o osobach fizycznych pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą –
wnioskodawca, klient lub ustalając strony postępowania na podstawie danych zawartych w
ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Limanowskiego.
V.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa (np. organy nadzoru) oraz podmiotom działającym na wyraźne
zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg np. dostawcy usług IT, obsługa prawna, itp.
VI.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający ustawy o archiwach, kategorii
archiwalnej dokumentacji, umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a
określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji
projektu do celów kontrolnych, itp. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, dane te będą przetwarzane
do momentu wycofania zgody.
VII.
Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Powiatowy Zarząd Dróg przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. Sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
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4. Przenoszenia danych jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie
zgody lub umowy,
5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem).
Realizacja w/w praw możliwa jest poprzez skierowanie do Powiatowego Zarządu Dróg wniosku na
piśmie.
7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane
osobowe przetwarzane są przez Powiatowy Zarząd Dróg niezgodnie z przepisami RODO.
VIII.
Do realizacji zadań określonych w przepisach prawa oraz zawierania umów, podanie
określonych danych osobowych jest niezbędne. Niepodanie lub podanie niepełnych danych
może skutkować pozostawieniem wniosku/ sprawy bez rozpatrzenia. Do realizacji innych
zadań, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
IX.
Powiatowy Zarząd Dróg nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie
dokonuje automatycznego profilowania na ich podstawie.
X.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
niezgodnie z przepisami prawa.

Polityka cookies
Opracowano w uzgodnieniu z administratorem/ hostingodawcą strony:
Gdy odwiedzasz naszą stronę nie zbieramy żadnych danych osobowych. W zależności od ustawień
Twojej przeglądarki, może ona zbierać informacje o Twoich preferencjach związanych z
wyświetlaniem naszej strony. Ma to na celu dostosowanie wyświetlania strony do indywidualnych
potrzeb. Sam decydujesz o tych ustawieniach. Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie za
pomocą przeglądarki. Usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na komfort
użytkowania, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.
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Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą oraz uzyskania informacji
Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, udziela jej informacji, czy przetwarza jej
dane. Gdy ma to miejsce Administrator jest zobowiązany udzielić tej osobie dostępu do tych
danych oraz następujących informacji:
a. cele przetwarzania,
b. kategorie danych osobowych,
c. odbiorcy lub kategorie odbiorców danych, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych,
d. planowany okres przechowywania danych (lub kryteria ustalania tego okresu),
e. informacja o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, które go dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f. informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. informacja o źródle danych jeśli nie zostały one zebrane bezpośrednio od pomiotu danych,
h. informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą (ma zastosowanie w
przypadku gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołuje wobec j osoby skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa lub gdy opiera się na szczególnych
kategoriach danych osobowych),
i. w przypadku gdy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
należy podać informacje o stosowanych zabezpieczeniach,
Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji dotyczących przetwarzania jej danych
osobowych zarówno wtedy, gdy dane te pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
(art. 13 Rozporządzenia UE), jak i w sytuacji, gdy dane pozyskuje z innych źródeł (art.14
Rozporządzenia UE).
2. Prawo do sprostowania danych
W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności przetwarzanych danych osobowych, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym)
Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą usuwa jej dane, jeśli zachodzi jedna z
poniższych okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały one zebrane,
b. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę, na której przetwarzanie było oparte i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
c. podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (prawo Unii
lub krajowe),
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
oferowanych dziecku, które nie ukończyło 16 lat.
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Jeśli dane osobowe zostały upublicznione, Administrator zobowiązany jest podjąć rozsądne
działania (uwzględniające dostępną technologię i koszty realizacji), aby poinformować innych
administratorów przetwarzających te dane, o żądaniu podmiotu danych dotyczącym usunięcia
tych danych, ich kopii i łączy do nich.
Administrator ma prawo odmówić realizacji tego żądania, jeśli oceni, że przetwarzanie danych jest
niezbędne:
a. do korzystania z praw do wolności wypowiedzi i informacji,
b. do wywiązania się z obowiązków prawnych (narzuconych prawem Unii, prawem krajowym lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi,
c. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
d. do celów archiwalnych w interesie publicznym, e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w
następujących przypadkach:
a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych. W takim przypadku
Administrator ogranicza przetwarzanie na okres pozwalający mu sprawdzić ich prawidłowość,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c. osoba, której dane dotyczą potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a
nie są one już potrzebne Administratorowi,
d. rozpatrywany jest sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem
przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5. Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. odt, xls, doc, pdf, csv dane osobowe jej
dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,
jeżeli:
a. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
b. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy,
c. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, by jego dane osobowe były przesłane przez
Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi. Rozpatrując żądanie przeniesienia danych
należy rozważyć, czy ta operacja nie ma negatywnego wpływu na prawa i wolności innych.
6. Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
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a. do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi,
b. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią.
Administrator zaprzestaje przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie
marketingu bezpośredniego, Administrator musi bezwzględnie zaprzestać przetwarzania danych.
7. Prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie podlegać decyzji opartych wyłącznie o
zautomatyzowane przetwarzanie (w tym profilowanie) i decyzja taka wywołuje wobec osoby
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na podmiot. Wyjątkiem są sytuacje, w
których ta decyzja:
a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a
Administratorem;
b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
c. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
W przypadku, gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest niezbędne do zawarcia umowy
lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiot danych może żądać interwencji człowieka, a także ma
prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
8. Prawo do uzyskania kopii danych
Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może
pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy
inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
Prawo do uzyskania kopii, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
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Procedura rozpatrywania wniosku o realizację praw wynikających z RODO
1. Wniosek dotyczący realizacji praw można pobrać ze strony internetowej …link…, wypełnić go,
podpisać a następnie złożyć w siedzibie Powiatowego Zarząd Dróg, przesłać na adres:
sekretariat@pzd.limanowa.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Zarząd
Dróg, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.
2. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie najlepiej DRUKOWANYMI literami.
3. Powiatowy Zarząd Dróg może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na
weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym potwierdzenia tożsamości osoby
składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których może skorzystać osoba
składająca wniosek, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać
osoba składająca wniosek, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania danych
oraz celu ich przetwarzania.
4. Powiatowy Zarząd Dróg ma prawo odmówić przekazania danych lub zmienić formę odbioru w
sytuacji, kiedy nie jest w stanie prawidłowo zidentyfikować osoby wnioskującej.
5. W sytuacji, kiedy żądania osoby zostaną uznane za nadmierne lub nieuzasadnione, Powiatowym
Zarządem Dróg może pobrać opłatę stosowną do kosztów udzielenia odpowiedzi, informując
wcześniej osobę wnioskującą o wysokości opłaty.
6. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od
jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Powiatowy Zarząd Dróg
poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.
7. Odpowiedź będzie udzielana zgodnie z wybraną opcją określoną we wniosku.
8. Szczegółowe informacje na temat udzielania odpowiedzi można uzyskać poprzez kontakt z
Powiatowym Zarządem Dróg.

KLAUZULA INFORMACYJNA (stopki e-maili, przy formularzu kontaktowym, itp.)
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informujemy iż:
• Administrator danych osobowych: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600
Limanowa, tel. 183337831, e-mail sekretariat@pzd.limanowa.pl (PZD);
• Inspektor ochrony danych, e-mail: iod@pzd.limanowa.pl lub tel. 183337835;
• Cel przetwarzania danych: prawidłowa realizacji zadań wynikających z przepisów prawa lub zgodnie z
udzieloną zgodą.
• Przechowywanie danych: zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• Prawa: dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenie oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
• Podanie danych osobowych: wymóg ustawowy lub zgoda. Nie podanie danych osobowych może uniemożliwić
realizację czynności/usługi, o które Pani/Pan wnosi.
• Źródła danych osobowych: bezpośrednio od osoby lub z innych źródeł- w ściśle określonym zakresie.
• Dane przekazywane mogą być wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa lub podmiotom
działającym na wyraźne zlecenie PZD.
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych: …wstawić link…
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