Informacja RODO – zawiadomienie o rozpoczęciu/zakończeniu robót związanych z
zajęciem pasa drogowego
Administrator, dane Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:
kontaktowe
1) na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl,
2) telefonicznie: +48 75 64 39 222,
3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z
Danych
którym można się skontaktować:
1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele przetwarzania, Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Kowary w celu
podstawa prawna
przekazania informacji o stanie robót na zajętym pasie drogowym.
przetwarzania, czas Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 20 i
przechowywania
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
poszczególnych
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z klasyfikacją
kategorii danych
wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki przez okres 5 lat
licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym prace
zostały zakończone.

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na
zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonych w umowie usług na rzecz Administratora, na przykład: usługi
teleinformatyczne, usługi drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Miasta Kowary mają
prawo do:
1)

dostępu do swoich danych osobowych

2)

żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)

żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4)

żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administartor nie potrzebuje
już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą
takiego sprzeciwu;
5)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

