
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w ZDM 
 

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylania dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE L119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy o 
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Zarząd 

Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-000, (zwany dalej jako 

„Administrator”). 

1. Cel przetwarzania danych  

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest  rozpatrzenie wniosku. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust.1 lit. c)  RODO, 

to jest w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Obowiązki te 

wynikają w szczególności z: 

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 

 i rozpatrywania skarg i wniosków,  

2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego; 

3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Odbiorcy danych  

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora; 

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania tych usług; 

3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Okres przechowywania danych 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującą w ZDM Instrukcją 

kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. 

5. Zasady gromadzenia danych 

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych 

– imienia, nazwiska oraz adresu - skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania; 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych  

w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); 

3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych 

Osobowych o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.  

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 

których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na 

adres ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem 

ochrony danych (IOD).  

Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl 

8. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych 

osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


