ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu moich
danych osobowych, w tym również szczególnej kategorii danych znajdujących się w
przedłożonych przeze mnie dokumentach, w celu likwidacji zgłoszonej przeze mnie szkody.

……………………………….……………
data i podpis (imię i nazwisko)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem Danych Osobowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu jest
Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, adres: ul. Krakowska 28, 50-425
Wrocław, nr kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK tj. pomiędzy 7 00 a 1500 od
poniedziałku do piątku, email: kancelaria@dsdik.wroc.pl.

2.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dostępny
jest pod adresem email: iod@dsdik.wroc.pl.

3.

DSDiK we Wrocławiu przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie: danych osobowych oraz szczególnej
kategorii danych, w celu zgłoszenia i likwidacji szkody.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazane InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, z którą DSDiK ma zawartą
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, celem przeprowadzanie postępowania
likwidacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz.
217 ze zm.).

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia likwidacji szkody.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (o ile
przepis szczególny nie stanowi inaczej).

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f.

8.

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

9.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DSDiK Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

