
Klauzula informacyjna – zajęcie pasa drogowego  w związku z umieszczeniem  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolborza z siedzibą  

w Urzędzie Miejskim w Wolborzu pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz.  

2. Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,  

z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@wolborz.eu lub tel.                

44-61-64-241. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

wydania decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego w związku z umieszczeniem 

w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam 

oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności na podstawie ustawy z dnia  

25 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.). 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są 

do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z regulacji prawnych zgodnie  

z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz.U. Nr 14, poz. 67/ 

6. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania 

potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to 

Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów 

prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia 

Państwa wniosku. 

9. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
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