Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
zgodnie z Rozporządzeniem 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
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami są:
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 –
odpowiada za utrzymanie i prowadzenie ewidencji SI CEPiK.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach
danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Prezydent
Wrocławia.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres
email
iod@mc.gov.pl,
formularz
kontaktowy
pod
adresem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Wrocławia - można się skontaktować pisemnie na
adres siedziby administratora

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Prezydent Wrocławia - wyznaczył inspektora ochrony danych Pana
Sebastiana Sobeckiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail
iod@um.wroc.pl lub pod numerem telefonu + 48 717 77 77 24 lub pisemnie pod
adresem ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• Zamówienia wtórnika tablicy rejestracyjnej w miejsce utraconej, skradzionej
lub zniszczonej,
• Wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika do
przewozu rowerów oraz zamówienie wtórnika dodatkowej tablicy
rejestracyjnej w miejsce utraconej, skradzionej lub zniszczonej,
• Zamówienia tablic rejestracyjnych indywidualnych,
• Wydania skierowania celem wykonania tabliczki znamionowej zastępczej,
• Wydania decyzji o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
• Realizacji wniosku o wgląd w akta pojazdu,
• Realizacja innych wniosków dotyczących pojazdów zarejestrowanych,
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

ODBIORCY
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym podmiotom: służbom; organom
administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym
i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie
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niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym,
jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach
badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane
te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób,
których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą
interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody
osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w rejestrze SI CEPiK będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np.
danych dzieci.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do rejestru SI CEPiK wprowadzane są przez pracowników tutejszego
organu rejestrującego, którzy wykonują zadania zgodne z Pani/Pana wnioskiem.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Natomiast numer telefonu lub adres e-mail jest informacją dobrowolną i ma na celu
powiadomienie o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej
bądź decyzji wskazanym środkiem komunikacji elektronicznej.

