
     

SYSTEM PŁATNEGO PARKOWANIA

KLAUZULA
INFORMACYJNA

KTO JEST
ADMINISTRATOREM

DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest:
Gmina Dobrodzień – Burmistrz Dobrodzienia
46 – 380 Dobrodzień

JAKA JEST PODSTAWA
PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH?

Celem przetwarzania danych ochrona żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art.  6 ust.  1 lit.  d
RODO)  oraz   wykonywanie  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

KTO MOŻE BYĆ
ODBIORCĄ PANA/PANI
DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o których mowa
powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1) organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone przez
administratora  w  drodze  umowy  powierzenia  –  podmiot,  z
którym  gmina  zawarła  umowę na  obsługę  systemu  płatnego
parkowania.

JAK DŁUGO DANE
OSOBOWE BĘDĄ
PRZETWARZANE?

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie
przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

JAKIE MA PAN/PANI
PRAWA W ZWIĄZKU Z

PRZETWARZANIEM
DANYCH?

1) prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  w  tym  prawo  do
uzyskania kopii tych danych

2) prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych
osobowych  –  w przypadku  gdy  dane  są  nieprawidłowe  lub
niekompletne

3) prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych

4) prawo do przenoszenia danych
5) prawo sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych
6) w  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem

przetwarzaniu  przez  administratora  Pani/Pana  danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych

CZY PODANIE DANYCH
JEST OBOWIĄZKOWE?

Administrator przetwarza dane, co do których:
- istnieje obowiązek prawny ich podania,
-  podanie  ich  jest  dobrowolne,  ale  ich  niepodanie  spowoduje
utrudnienia 
lub uniemożliwi realizację określonych celów

Z KIM MOGĘ SIĘ
KONTAKTOWAĆ W

KWESTIACH ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ DANYCH

OSOBOWYCH?

Na  mocy  art.  37  ust.  1  lit.  a  RODO  Administrator  powołał
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować
się pod adresem e – mail: iod@dobrodzien.pl


