
 
 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców, petentów  
  
Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej "RODO", informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg 
w Pszczynie, zwany dalej PZD Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora 
PZD Pszczyna z siedzibą przy ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. 

2. Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych: 
iodpzd@powiat.pszczyna.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO,  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, tj. w celu realizacji zadań zarządcy dróg powiatowych, 
określonych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie 
publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi 
– art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: strony i uczestnicy 
postępowań, organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów 
prawa, którym wniosek został przekazany oraz podmioty uprawnione  
do obsługi doręczeń i do przetwarzania danych gromadzonych w systemie 
elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym  
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach 
archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt obowiązującego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, 
jednak jest niezbędne do realizacji wniosku, załatwienia sprawy.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  
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