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S T A R O S T W O    P O W I A T O W E

w   G O L U B I U – D O B R Z Y N I U

ul. Plac 1000-Lecia 25,  87-400 Golub-Dobrzyń,

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 
683-52-80, fax. 56 475 61 11

www.golub-dobrzyn.com.pl

www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

wyrażonej powyżej jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy: Placu 1000-lecia

25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.: 56 6835380/81, adres e-mail:
powiat@golub-dobrzyn.com.pl. Administratorem danych zgromadzonych w Ewidencji

Kierowców jest Minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie

teleinformatycznym.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z

wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, na podstawie art. 10, art. 14, art. 15, art.

16, art. 106, art. 109, art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.

Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych;

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia sprawy związanej z

wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami. W przypadku niepodania danych nie będzie

możliwe załatwienie w/w sprawy..

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów państw trzecich oraz

organizacji międzynarodowych właściwych w sprawie wydawania uprawnień do

kierowania pojazdami lub właściwych placówek dyplomatycznych w razie niemożności

ustalenia organu właściwego do wydania uprawnień

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu lub otrzymania

przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego informacji o zgonie, zgodnie z § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z

2016 r. poz. 231 z późn. zm)
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9. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-

Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony 

Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 

Golub-Dobrzyń. 

 

…………………………………………………. 

data, czytelny podpis 

* 
niepotrzebne skreślić 


