
Klauzula informacyjna wobec klientów Strefy Płatnego Parkowania

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  fzycznych  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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce  z siedzibą przy ul.
Lednickiej 16a (32-020 Wieliczka)
2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605
3. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator  będzie  przetwarzał  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu  wypełnienia  obowiązków  ustawowych
ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w art
13. ust. 1 pkt. 1 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora  na  podstawie  zawartej  z  administratorem  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych m.in. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka ,
frmom informatycznym, hostngowym, prawniczym,  audytorskim,  frmom zajmującym się ochroną danych
osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/
Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z poborem opłat,  przechowuje się przez okres ustalony
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1) dostępu do treści swoich danych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO przy czym:

wystąpienie  z  żądaniem  o  którym  mowa  w  art.  18  ust.  1  tj.  RODO,  nie  wpływa  na  obowiązek
wniesienia: - opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefe płatnego
parkowania
- opłaty dodatkowej

5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
6) prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie Pani/Pana niezbędne do zrealizowania obowiązków ustawowych określonych w art. 13ba, 13f  ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą proflowane




