
Wyrażam zgodę na przetw,arzanie moich danych osobowych zgodnie

zRozporządzeniern Parlamentu Europeiskiego i Rady (UE) 201 61679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ptzetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyreklyv,1, 95146llłlĘ

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. I zpoźn. zm.

w zakresie: nr telefonu............ w celu realizacjt ustawy Prawo o ruchu

drogowym.

(data, imię i nazwisko, podpis)

KLAUZULA INF,ORMACYJNA
(w zakresie przekazanych danych osobowych na podstawie wyrazonej zgody na ich przetwarzanie)

Na podstawie art. 13 ust. 1 | 2 Rozporądzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (tIE) 20|61679
z dnia2'l kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzefutarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzelie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr l19, s. 1 z póm. zm. informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres:Rlnek Wielki 13,
22400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontakować się z Inspektorem Ochrony
Danych: e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontalctowy: 84 677 23 22 lub pisemnie na adręs siedziby Administratora"
3. Dane osobowe będą przetwarzane w cęlu realizacji ustawa - Prawo o ruchu drogowym. -, 

.

4. Danę osobowe będą przetwarzarre do czasu coftięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest arL 6 ust. 1 lit. a)' orazart.9 ust. 2 lit a)2 ww. Rozporądzenia
tj. przetwarzanie jest zgodne zprawęm wyłączrrie w prąpadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - osoba, której
dane do§cą wyraziła zgodę na przetv,tarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbię
określonych celów;
6. odbiorcami pani,/pana danych będą podmioĘ, które na podstawie zawaĘch umów przetwarzają dane osobowe
w imięniu Administratora.
7. Osoba, ldórej dane doĘcąma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograrriczeniaprzeffiłarzutia danych
osobowych.
- cofirięcia zgody w dowolnym momencie bez wp}ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofoięciem.
- wnięsięnia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetvłarzanie danych odbywa się znarusz-eniem
przepisów powyźszego rozporądzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Podanie przez Pństwa danych osobowych ńe jest obowiązkowę. Jędnak nieprzekazanie danych skutkowac
będzie brakiem reaLuacji celą o którym mowa w punkcie 3.
Ponadto informujemy, iż w związku z przętwarzanięm Pani./Pana darrych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, klóre się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przefitarzaniu, w tym profilowaniu, o crym
starrowi art.22 ogólnego rozporądzsliao ochronię danych osobowych.

1 Dane osobowe,,zwykłe"
2 Dane zaliczane do ",szczególnych kategorii darrych osobowych"


