KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1.
Administratorem Pana/i Danych jest:

2.
3.

Minister Cyfryzacji
Adres pocztowy: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
Prezydent Miasta Skierniewice
adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

1.

Kontakt do wyznaczonego przez
Administratora Inspektora Danych
Osobowych

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować
poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod
adresem hBps://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
2. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z administratorem – Prezydentem Miasta Skierniewice można
skontaktować się pod adresem pocztowym: Inspektor Ochrony
Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100
Skierniewice lub e-mail: iod@um.skierniewice.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Czynności związane z rejestracją pojazdu

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile
są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym
podmiotom:
1).Policji;
2. Żandarmerii Wojskowej;
3. Straży Granicznej;
4. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
5. Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
6. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
7. 40 Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
7a. 41 Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego;
8. sądom;
9. prokuraturze;
10. organom Krajowej Administracji Skarbowej;
11. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
12. Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
13. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany;
14. organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
15. strażom gminnym (miejskim);
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16. Inspekcji Transportu Drogowego;
17. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
18. komornikom sądowym;
19. administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
20. wojskowym komendantom uzupełnień;
21. ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
22) ministrowi właściwemu do spraw transportu;
23. Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
24. zakładom ubezpieczeń;
25. stacjom kontroli pojazdów;
26. Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;
27. organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania;
28. ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu;
29. organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych;
30. organom Inspekcji Ochrony Środowiska.
Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom
zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyﬁkowanych przez
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania
aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której
Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania
danych określają ratyﬁkowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację
międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub
porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane
zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione wyżej, w
tym osobom ﬁzycznym, osobom prawnym lub jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą
swój interes prawny.
Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane bezterminowo.
1.
2.

Ma Pani/Pan prawo do:

3.
4.
5.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
wnioskowania o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich
danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podane przez Panią/Pana dane są:

pobrane dobrowolnie jednak niezbędne dla realizacji wniosku

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
ani proﬁlowaniu

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, dotyczącymi przetwarzania moich danych
osobowych.
Skierniewice, dnia …………………………………………………………………………………………………...
(Data i podpis osoby przekazującej swoje dane osobowe)
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