Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj ,
e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz d Dróg Wojewódzkich, 65-042 Zielona
Góra al. Niepodleg ci 32,
2. Administrator wyznaczy Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udost pnione s na
stronie internetowej www. zdw.zgora.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b
w celu zg oszenia i likwidacji szkody na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb dne w celu likwidacji szkody.
5. Odbiorc Pani/Pana danych osobowych mog by inne podmioty upowa nione na podstawie
przepisów prawa, w tym ubezpieczyciele lub podmioty likwiduj ce szkod – w zwi zku z rozpatrzeniem i
ewentualn realizacj wniosku o wyp at odszkodowania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie b
przekazywane do pa stwa trzeciego lub organizacji
mi dzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe b
przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, co wynika
z przepisów archiwizacyjnych i uzale nione jest od rodzaju przechowywanej dokumentacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofni cia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
10.Dane osobowe nie b
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b
profilowane
11.Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencj niepodania danych
osobowych b dzie brak mo liwo ci podj cia czynno ci zwi zanych z likwidacj szkody.

