Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób
odpowiedzialnych za ustalenia organizacyjne dotyczące lekcji online.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe Państwa, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach dotyczących przekazanych danych osobowych pod adresem
e-mail: iod@gitd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
(z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3. Dane osobowe podane w odpowiedzi na zgłoszenie szkół na lekcje bezpieczeństwa online (imię
i nazwisko, nazwa podmiotu, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane na podstawie
Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umówienia lekcji i ustalenia kwestii
organizacyjnych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając taką informację do
administratora danych.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody oraz do czasu
zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane
osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez
okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia, przenoszenia swoich danych osobowych, ich
przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach
teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny

Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania
się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja mogąca na
Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika
Administratora.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Państwa danych
osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

