
         Załącznik Nr 5 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Marki jest Burmistrz Miasta Marki, mający siedzibę w Markach  (05-270), al. marsz. J. 

Piłsudskiego 95 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Marki można się skontaktować pisemnie na 

adres siedziby administratora 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator –  Burmistrz Miasta Marki, wyznaczył inspektora ochrony danych,  

z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@marki.pl 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzanie na podstawie: 

1. Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2017r. 

poz.2200). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 18 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2013r., poz.713) w sprawie wzorów 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów 

licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych 

dokumentów.. 
3. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000)  

wyłącznie w celach w niej wskazanych oraz na podstawie udzielonej zgody. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których 

zostały pierwotnie zebrane. 

ODBIORCY DANYCH 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem 

Miasta Marki, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Burmistrz Miasta Marki. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych szczegółowymi przepisami prawa, a po tym czasie przez okres w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne a także 

danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miasta Marki Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w 

państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 

Pani/Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych 

osobowych przez Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. 

mailto:iod@marki.pl


            

    

DANYCH 

OSOBOWYCH 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa. 


