INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych 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, s. 1) – dalej RODO –
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Lublinie, z siedzibą w ul. Diamentowa 2 Lublin, 20-447.
2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie powołał Inspektora Ochrony
Danych:
IOD: Zbigniew Czochra
Kontakt: iod@witd.lublin.pl
3. Państwa dane osobowe zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych
zadań Inspekcji Transportu Drogowego tj. do:
- wykonywania obowiązku prawnego w zakresie przepisów krajowych i przepisów UE;
- wykonywania zadań w interesie publicznym;
- do prowadzenia postępowań kontrolnych, administracyjnych, wykroczeń;
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
- przeniesienia danych do archiwum;
- przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- wdrożenie mechanizmów kontroli;
- audytu wewnętrznego.
4. Informujemy iż podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
5. WITD nie udostępnia Państwa danych osobom i podmiotom trzecim. Odbiorcami Państwa
danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa w szczególności podmioty wskazane w art. 55b ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6. WITD w Lublinie zgodnie z art. 55c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych,
prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki
organizacyjne.
7. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach
odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust.
1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
8. WITD przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wyłącznie
w przypadku, gdy:
- zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego
przez organ Inspekcji;
- jest to konieczne do weryfkacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych, o których
mowa w pkt 1;
- z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;
- jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.

9. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 ustala administrator
zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z przepisów odrębnych, w
szczególności dotyczących terminów. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań
administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Okres przetwarzania Państwa Danych Osobowych, zależy od tego w jakim celu zostały
zebrane co wynika bezpośrednio z przepisów prawa stanowiących podstawę ich
przetwarzania.
10. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na
podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
11. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie informuje iż przysługuje Państwu
prawo do:

- żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych
osobowych;
- żądania od Administratora Danych Osobowych sprostowania Państwa danych
osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- żądania usunięcia danych osobowych.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

