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Klauzula informacyjna doĘcząca zbieľania danych od osoby której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 w sprawie ochrony osób
ťlzycznych w związku zpÍzetwarzaniem danych osobowych iw spľawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95l46/wE z dnia27 kwietnia Ż016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L l19
zdnia4 maja 20l6r.), dalej zwane jako RoDo, informuję, iż:

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta tsuski z siedzibą w Starostwie Powiaĺowym
w Busku _Zdroju, przy ul. Mickiewicza l5,28-l00 Busko-Zdľój.
2) kontakt z Inspektoľem ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Busku -Zdľoju możliwy jest
pod numeľem tel. nr. 413705027 lub adľesęm email: iod@powiat.busko.pl
3) Pani/Pana dane osobowę pÍzetwarzane będą w celu: wydania uprawnień do kieľowaniapojazdami oraz
realizacji innych przewidzianych ustawowo czynności związanych z wydanymi upľawnieniami, na podstawie
Ustawyzdnia5stycznia20llr.okierującychpojazdami (t.i.Dz'U'z20l7r.poz.978zpożĺ.zm).
4) Pani/Pana dane Administrator może przekazaé upowaŻnionym podmiotom na podstawie i w granicach
przepisów prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo
do ich sprostowania.
ó) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pľezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
7)podaniedanychosobowychjestwymogiemustawowym/*,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością
realizacji wniosku.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie Z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej'
l0) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

* - nie potrzebne sh'eślić


