
Klauzula informacyjna
Starostwa Powiatowego w Pleszewie-Wydział Komunikacji

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. 
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
Starostwo Powiatowe w Pleszewie-Wydział Komunikacji.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 
Pleszew, tel. 62 74-29-652.
2.  W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62-74-29-600 lub pod adresem e-mail:   abi@powiatplesze  w  ski.pl  
3.  Starostwo Powiatowe w Pleszewie-Wydział Komunikacji może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w 
następujących celach:
 - Wydawanie uprawnień do kierowana pojazdami prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, oraz wtórniki w/w 
dokumentów 
 - Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Sądy wyroków w zakresie zatrzymywania uprawnień do 
kierowania pojazdami
 - Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 
szkolenia kierowców oraz skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności gospodarczej
 - Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydawanie legitymacji instruktorom
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Zgodnie z art. 100ah ustawy z dnia 27 
czerwca 2017 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1260 z późn.  zm.)
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie -
Wydział Komunikacji w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji 
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3., lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. Oznacza to, ze dane osobowe mogą zostać zniszczone po sporządzeniu aktu zgonu osoby, 
której dotyczą lub otrzymaniu informacji o zgonie tej osoby z rejestru PESEL.
6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie-Wydział Komunikacji, Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - Dostępu do treści danych ,na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 
Starosta Pleszewski;
 - Sprostowania danych ,na podstawie art. 16 RODO
- Usunięcia danych ,na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 
przypadkach , w których Starostwo Powiatowe w Pleszewie – Wydział Komunikacji przetwarza dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa,dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
- Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 - Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to
przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Pleszewie-Wydział Komunikacji posiada uprawnienia do 
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a RODO tj. 
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jego cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – Wydział Komunikacji Pani/Pana 
danych osobowych naruszą przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
9. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Wydział Komunikacji nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w
sposób zautomatyzowany.

                                                                                                                  Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną
                                                                                                                  
                                                                                                                  dn………………………………
                                                                                         
                                                                                                                  ………………………………….
                                                                                                                                   (podpis)
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