
 
 

INFORMACJA  
o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) zwanego 
dalej RODO - Powiatowy Zarząd Dróg w  Krośnie informuje, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie,  

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,  

38-400 Krosno jest Pan Jaromir Kranc , tel. 607 648 711. 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, w tym realizacji Państwa praw. 

 

3. Państwa Dane osobowe przetwarzane Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań 

realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO).  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony  

w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań Administratora. 

 

5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków Administratora Danych 

Osobowych wynikających z przepisów prawa. 

 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe 

zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).  

 

9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 



• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 

10. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

          

 

 

 

         (administrator danych osobowych) 

 

 


