
Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek wynikający 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, 
14-500 Braniewo (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan z nim skontaktować w następujący sposób: 
 

- listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo 
- lub przez e-mail: zdp@braniewo.waw.pl 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: 
fin.zdp@braniewo.waw.pl lub pisemnie na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, ul. Królewiecka 55, 14-
500 Braniewo; 
 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: 

- wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zadań zarządcy drogi, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych, 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej 
oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje 
Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 
 

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi 

przechowywać dokumentację sprawy, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek o: 
 

- dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na 
podstawie Art. 15 RODO,  

- sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO,  

 
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan napisać do Administratora lub skontaktować się bezpośrednio 
z inspektorem ochrony danych. 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 


