
 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)  informuję się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Augustowski z siedzibą przy 
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie 
pod adresem e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl lub osobiście w siedzibie 
Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu  wypełnienia obowiązku określonego 
w przepisach prawa (art.6 ust.1 lit. c) RODO), polegającego na realizacji zadań 
związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisy 
wykonawcze do tej ustawy. 
W zakresie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, podstawą prawną przetwarzania 
jest Pani/Pana zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO), wyrażona poprzez wpisanie numeru 
we wniosku. 

4. Odbiorcami danych osobowych są/mogą być: 

 podmioty publiczne, które uprawnione są do ich otrzymania ich zgodnie z przepisami 
prawa, 

 audytorzy ISO 9001, w przypadku prowadzonej kontroli wewnętrznej, jeśli akta sprawy 
zostaną wskazane do kontroli, 

 operator pocztowy Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  
00-940 Warszawa w przypadku przesyłek pocztowych, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą  
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w zakresie obsługi  poczty elektronicznej, 

 MAXTO Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą 32-089  Modlniczka, ul. Willowa 87 w ramach 
umowy powierzenia przy obsłudze systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
w Starostwie Powiatowym, 

 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,  
ul. R. Sanguszki 1 w ramach umowy powierzenia, 

 oraz osoby lub podmioty uprawnione do niszczenia dokumentacji na podstawie zgody 
archiwum państwowego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Pani/Pana sprawy przez Wydział 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, a następnie licząc od 
1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez okres wynikający z  przepisów ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategoria archiwalną BE10 – 
przez 10 lat, chyba że po decyzji Archiwum Państwowego okres ten zostanie wydłużony. 
Po tym okresie dokumenty w formie papierowej poddawane są procedurze brakowania. 
Dane w formie elektronicznej, przetwarzane w CEP nie są usuwane. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem. 

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 
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przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres 
wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie 
sprawy bez rozpatrzenia. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania.  

10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach 
trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 

Administrator - Starosta Augustowski 

Otrzymałam/em i zapoznałam/em się: (data i podpis) ………………………………………… 


