
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów 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 (RODO) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Częstochowski z siedzibą 
w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, tel. 34 32-29-101                                               
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl,    

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach związanych 
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących 
Państwu na mocy RODO mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod 
adresem e-mail: iod@czestochowa.powiat.pl lub tradycyjnie pod adresem:                                                        

ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, tel. 34 32-29-153 
3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności: ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawa 
o kierujących pojazdami, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym, ustawa o drogach publicznych. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa 
wymienionych w punkcie 3 oraz w instrukcji kancelaryjnej. Następnie dane te będą 
archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa, w celu realizacji ustawowych obowiązków. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz sprostowania jeżeli są nieprawidłowe.  
7. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator 

naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W razie nie podania 
wszystkich obowiązujących danych, Państwa sprawa może nie zostać rozpatrzona. 

9. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach 
teleinformatycznych t.j Centralna Ewidencja Pojazdów CEP i Centralna Ewidencja Kierowców 
CEK), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym                                            
z profilowaniem. 

 

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku 

    

 

 


