Działając na podstawie z art. 13b ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w związku 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.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO podajemy następujące informacje:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec reprezentowany przez
Burmistrza Miasta.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
email: urzad@zgorzelec.eu, Tel.757756604, 757752350, 757752082.
DANE KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIELA ADMINISTRATORA:
Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył swojego przedstawiciela, jest nim Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Zgorzelcu, ul.Łużycka 3, z którym zawarta została umowa
powierzenia danych. Z przedstawicielem Administratora można kontaktować się poprzez email:

sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl. lub telefonicznie: 75 7758484, 7757990.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 757758484 lub 7757990 lub poprzez email:
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl. Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 757759914, przez email
iodo@zgorzelec.eu lub pisemnie na adres Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania lub prowadzenia postępowań związanych
z egzekucją należności za brak uiszczenia opłaty parkingowej za postój pojazdów w strefie płatnego
parkowania. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów: 1) ustawy
o drogach publicznych, 2) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
ODBIORCY DANYCH:
Pani/Pana
dane
osobowe
mogą
być
wykażą interes prawny w otrzymaniu danych.

przekazywane

do

podmiotów,

które

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani
organizacjom międzynarodowym.
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OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie
papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
wyżej, nie krócej niż 5 lat.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo przenoszenia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: W przypadku stwierdzenia
naruszenia danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa ul.Stawki 2.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru
rejestracyjnego pojazdu, dla którego zakupiony został abonament za postój w płatnej strefie
parkowania lub dla którego nie opłacono należnej opłaty pozyskane są od podmiotu z którym Gmina
Miejska Zgorzelec zawarła umowę na prowadzenie płatnej strefy parkowania, a pozostałe dane osób,
które nie uiściły należnej opłaty, tj. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru pesel oraz
adresu zamieszkania pozyskane są z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Obowiązek podania
danych osobowych wynika z: 1) ustawy o drogach publicznych, 2) ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Nie podanie danych uniemożliwi nabycie abonamentu do parkowania
pojazdu w specjalnej strefie płatnego parkowania.
INFORMACJA O PROFILOWANIU ORAZ ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU
DECYZJI: Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.
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