Wzór klauzuli informacyjnej w zakresie
konsultacji publicznych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej
„Administratorem danych”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia przesłanego przez Pana/Panią
pisma w ramach konsultacji publicznych projektu aktu normatywnego procedowanego przez
ministra właściwego do spraw transportu;
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, wynikających z § 36 ust. 1 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z
2016 r. poz. 1006), uchwalonej na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.);
Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu
podmiotowi – w zakresie rejestracji korespondencji: Rodan Development Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 543;
podanie danych osobowych jest dobrowolne;
posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim
przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych do 25 lat, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), a następnie wraz z
dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał
archiwalny;
dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony
danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail:
inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

