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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
w Wydziale Komunikacji i Transportu  

 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 
 
I. Administrator danych osobowych 
Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa  
Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,  
jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
 
II. Inspektor Ochrony Danych  
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez 
następujące dane kontaktowe: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH TOMASZ 
DRAGAN, e mail: iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na 
adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 
 
III. Cele i podstawy przetwarzania 
 
Celem przetwarzania jest realizacja zadań określonych w ustawie  o kierujących 
pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, Prawo przewozowe, ustawie o drogach 
publicznych, ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie o transporcie 
drogowym.  
 
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy  
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: 

 
Podstawowe dane identyfikacyjne 
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne 
Elektroniczne dane identyfikacyjne 
Elektroniczne dane lokalizacyjne 
Finansowe dane identyfikujące 
Zobowiązania oraz wydatki 
Wypłacalność 
Szczegóły polisy ubezpieczeniowej 
Transakcje finansowe 
Zezwolenia 
Szczegóły osobiste 
Status imigranta 
Opis wyglądu 
Nałogi 
Styl życia 
Dane dotyczące podroży oraz przemieszczania się 
Stan posiadania 
Reklamacje, incydenty oraz wypadki i kolizje drogowe 
Dane psychologiczne 
Małżeństwo lub inna forma związku 
Historia małżeństw 
Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników 
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Informacje prawne dotyczące podejrzeń 
Informacje dotyczące skazań i wyroków. 
Informacje dotyczące działań sądowych 
Dane dotyczące kar administracyjnych 
Dane dotyczące zamieszkania 
Dane dotyczące zdrowia fizycznego 
Dane dotyczące zdrowia psychicznego 
Dane dotyczące rekonwalescencji 
Edukacja i szkolenia 
Zawod i zatrudnienie 
Medycyna pracy 
Wynagrodzenie 
Nagrania wideo 
Wizerunek 
Obszary monitoringu wizyjnego 
Nagrania dźwięku 

 
V. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym, 
określonym przepisami prawa, 
 
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 
Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami prawa.  
 
VII. Okres przechowywania danych 
 
Zgodny z przepisami prawa, na podstawie których realizowane są zadania. 
 
VIII. Pani/Pana prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do usunięcia danych.  

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali 
dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. 

d) prawo do przenoszenia danych: 
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format 
„.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na 
podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam 
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z 
prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych 
danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. 
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Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
 

  
 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o kierujących 
pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, Prawo przewozowe, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie 
drogowym.  
 
X. Informacja o źródle danych  
 
Dane mogą być pozyskane z innych źródeł, organów ustawowo upoważnionych 
przepisami prawa.  
 

 

 

  


