
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(decyzji lokalizacyjnych umieszczenie urządzenia) 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, 

ul. Polna 115, 87 - 100 Toruń. Administrującym danymi osobowymi jest Dyrektor PZD w Toruniu.   

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania PZD w Toruniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZD w Toruniu za pomocą adresu poczty elektronicznej – 

agmarkanc@wp.pl  

3. Administrujący danymi osobowymi – Dyrektor PZD w Toruniu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd drogowy na  

podstawie: 

− art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. 

zmianami); 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016, poz. 1264). 

− rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124, j.t.); 

− ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. 

zmianami.); 

− ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz.1000 z późn. zmianami).  

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich 

podania jednak konsekwencją nie podania ich jest brak możliwości wydania decyzji lokalizacyjnych na zjazd 

drogowy. 

6.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  

a. 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;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PZD w Toruniu przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor PZD w  Toruniu. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wydania zezwolenia, a następnie zostaną przekazane do archiwum 

zakładowego i tam przechowywane przez okres 5 lat.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• prawo do przenoszenia danych;  

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organ ten 

będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 


