Klauzula informacyjna – kopia dla wnioskodawcy
Na podstawie art.13 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) przyjmuję do wiadomości, że:
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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świętochłowice. Adres siedziby: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.
Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@swietochlowice.pl, dane adresowe jak wyżej.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z uzyskaniem uprawnień w krajowym transporcie drogowym określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj.:
a) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia,
b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
•
samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji,
•
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz
wypisu z tej licencji,
•
taksówką.
c) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
d) zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia,
e) zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogu zdolności finansowej.
Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
a także może wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy. Organ ma obowiązek przechowywać akta
spraw w interesie publicznym.
W związku z przetwarzaniem przez Gminę danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
- dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
- żądania ich sprostowania,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym
z przepisów,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679.
W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na rozpatrzenie sprawy.
Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie obowiązkowych danych osobowych jest wymogiem ustawowym - wynikającym z odpowiednich przepisów - koniecznym do realizacji
celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji danej sprawy.
Podanie danych dodatkowych (dobrowolnych) nie jest wymagane przez przepisy prawa, i nie wpływa na sposób rozpatrzenia wniosku.
Dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

Klauzula informacyjna – załącznik do wniosku
Na podstawie art.13 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z prze twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję d o wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świętochłowice. Adres siedziby: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@swietochlowice.pl, dane adresowe jak wyżej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z uzyskaniem uprawnień w krajowym transporcie drogowym określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj.:
a) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia,
b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
•
samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji,
•
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej
licencji,
•
taksówką.
c) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
d) zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia,
e) zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogu zdolności finansowej.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, a także może
wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy. Organ ma obowiązek przechowywać akta spraw w interesie publicznym.
7. W związku z przetwarzaniem przez Gminę danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
- dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
- żądania ich sprostowania,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679.
8. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
rozpatrzenie sprawy.
9. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
10. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Podanie obowiązkowych danych osobowych jest wymogiem ustawowym - wynikającym z odpowiednich przepisów - koniecznym do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji danej sprawy.
12. Podanie danych dodatkowych (dobrowolnych) nie jest wymagane przez przepisy prawa, i nie wpływa na sposób rozpatrzenia wniosku.
13. Dane osobowe nie będą służyć do profilowania.
Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości:
miejscowość………………………………, dnia ……………… podpis …………………………………………

