
Drogi publiczne 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,  

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów,  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich 

danych osobowych (www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce: Ochrona danych 

osobowych), 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę 

obowiązków dotyczących ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) dla realizacji, których to przetwarzanie jest niezbędne. 

Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi, przeprowadzenia postępowań 

administracyjnych, wydania wnioskowanych dokumentów. 

4) dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom, 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów; osobom uprawnionym, 

zgodnie z przepisami  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; organom 

administracji publicznej; sądom; prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym 

samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie 

niezbędnym realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli 

wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym w celach badawczych, 

statystycznych badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane 

takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym 

osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą 

określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis 

oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tym 

że oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową), 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres 

archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) Wnioskodawca posiada prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może 

skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych 

w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru 

telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, 

9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 

http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

