Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie
w związku z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej
27 – odpowiada za prowadzenie rejestru „Centralna Ewidencja Pojazdów”,
2. Prezydent Miasta Słupska – w zakresie danych przetwarzanych
w dokumentacji papierowej, rejestrach działalności regulowanej i innych zbiorach
danych nie objętych ustawą Prawo o ruchu drogowym

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres
email
iod@mc.gov.pl,
formularz
kontaktowy
pod
adresem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Słupska można się skontaktować
poprzez email: urzad@um.slupsk.pl; pisemnie na adres siedziby Urząd Miejski,
76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; lub tel.(0-59) 84 88 300

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Prezydent Miasta Słupska wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.slupsk.pl;
pisemnie na adres siedziby Urząd Miejski, 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; lub
tel.(0-59) 84 88 300
Z inspektorem ochrony danych 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 przetwarzane w celu:

rejestracji, rejestracji czasowej, wyrejestrowania pojazdu, czasowego
wycofania pojazdu z ruchu,

wydania dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu,
nalepki kontrolnej, tablic(y) rejestracyjnych i ich wtórników,

dokonywania wpisów i wykreśleń w dowodzie rej., karcie pojazdu,

zgłoszenia zbycia pojazdu,

nadania numerów identyfikacyjnych pojazdu, tabliczki znamionowej
zastępczej,

wydania zaświadczeń i kserokopii dokumentów (znajdujących się
w aktach pojazdu),
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo
o ruchu drogowym.

ODBIORCY DANYCH

W celu wyprodukowania spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego, karty
pojazdu i / lub ich wtórników, Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A., zgodnie z postanowieniami
Umowy Dostawy Nr 4/COM/2017 z dnia 23.05.2017 r. na dokumenty
i oznaczenia komunikacyjne. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnionym organom i służbom
o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań oraz innym
podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu,
tablic(y) rejestracyjnych (skradzionych lub zagubionych) będą przekazywane do
Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym
Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem
Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta
Głównego Policji.
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OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w rejestrze Ewidencji Pojazdów będą przetwarzane w trakcie figurowania
pojazdu w ewidencji pojazdów zarejestrowanych a następnie przechowywane
przez okres wynikający z przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, zgodnie
z kategorią odpowiednią dla danego zbioru

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest
prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru Ewidencji Pojazdów wprowadzane są przez
następujące organy:
 organ gminy, który wydaje dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty
pojazdu oraz ich wtórniki,
 ministra właściwego do spraw informatyzacji, który personalizuje zamówione
przez organ gminy dokumenty komunikacyjne

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o ruchu
drogowym

