Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica, z siedzibą w
Jasienicy, 43-385 Jasienica 159.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: telefonicznie – nr tel.: 33/472 62 45,
mailowo – e-mail: barbara.taton@jasienica.pl lub listownie pod adresem Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4. Odbiorcami danych mogą być organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz usługodawcy na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Odbiorcą danych jest Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300
Bielsko-Biała w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których
przetwarzane są dane osobowe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wydania licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie
Gminy Jasienica, prowadzenia innych postępowań związanych z wydaną licencją oraz
przeprowadzania działań nadzorczych i kontrolnych w zakresie spełniania wymogów będących
podstawą do wydania licencji a następnie archiwizowane przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że
dokumenty po upływie 5 lat podlegają ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i
znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza, na wniosek Urzędu Gminy Jasienica, właściwe miejscowo
archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana prawa mogą
podlegać ograniczeniom zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest wymogiem zapisów ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

