STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE
ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 LIPNO
tel./fax 54 287 20 39

tel. 54 288 39 01
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl
www.lipnowski.powiat.pl
INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Lipnowski z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87-600 Lipno ul. Sierakowskiego 10B. Można się z
nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno,
b) przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
dostępną
na
stronie
http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,
c) telefonicznie: 54 287 20 39
Administratorem danych zgromadzonych w Ewidencji Pojazdów jest Minister Cyfryzacji,
mający siedzibę w Warszawie, 00-060 ul. Królewska 27
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
b) formularz kontaktowy pod adresem: https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres:
iod@lipnowski.powiat.pl.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 )oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celu realizacji zadań
związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów
prawa, którym Starosta Lipnowski Państwa wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców,
którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń
(sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w tym m.in.ePUAP) oraz podmioty, z którymi Starosta Lipnowski
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów
informatycznych.
5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której
zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz.
217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
6. Osoba,
której
dane
dotyczą
ma
prawo
do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
1

[1] 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego
dalej RODO

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

