
KLAUZULA INFORMACYJNA 

POWIAT  PUŁAWSKI – POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  

W PUŁAWACH 
 

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe, jest Powiat Puławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach (dalej PZD). 

 

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez administratora? 
PZD  przetwarza następujące dane osobowe: 

 imię i nazwisko 

 adres zamieszkania 

 numer PESEL 

 numer i seria dowodu osobistego 

 numer paszportu  

 wykształcenie 

 adres poczty elektronicznej 

 numer telefonu 

 numer konta bankowego 

 informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości i zadłużenia) 

 

3. Od kogo PZD otrzymuje dane osobowe? 

PZD otrzymuje dane osobowe od: 

1) Petentów, którzy składają wnioski, dotyczące w szczególności: 

 Uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń 

lub urządzeń niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

 Uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej; 

 Uzgodnienie lokalizacji budynków; 

 Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeń;  

 Uzgodnienia lokalizacji reklamy w pasie drogowym; 

 Zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia 

urządzenia niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

 Awaryjnego zajęcia pasa drogowego; 

 Zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy;  

 Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności; 

 Zaopiniowania projektów organizacji ruchu, uzgodnienia projektów 

budowlanych; 

 Wydawanie zezwoleń na przejazdy; 

 Wypłaty odszkodowań; 
 Przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz wydawanie zezwoleń, 

 Sprawy dotyczące zasiedzeń działek. 

 

2) Pracowników, dane osobowe dotyczące: 

 Akt osobowych; 

 Ubezpieczeń pracowniczych; 



 Podatków; 

 Świadczeń pracowniczych (w tym świadczenia socjalne) 

 

3) Zleceniobiorców, dane osobowe dotyczące: 

 Umów; 

 Ubezpieczeń pracowniczych; 

 Podatków. 

4) Petentów, którzy zwracają się z prośbą o: 

 Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym wycinkę i pielęgnację; 

 Interwencje w sprawie poprawy stanu dróg, chodników, drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z 

drogą; 

 Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu. 
 

5) Wykonawców, którzy składają oferty w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówienia oraz podpisują umowy z PZD (tylko osoby fizyczne). 
 

6) Osób ubiegających się o zatrudnienie, które składają podania o pracę. 

 

7) Wykonawców wykonujących inne inwestycje. 

 

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

PZD? 

PZD przetwarza dane osobowe na podstawie 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. 
 

PZD przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: 

 realizacji umów zawartych z Wykonawcami w związku ze złożonymi przez nich 

ofertami; 

 uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń lub 

urządzeń niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego; 

 uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej; 

 uzgodnienia lokalizacji reklamy w pasie drogowym; 

 zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzenia 

niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

 awaryjnego zajęcia pasa drogowego; 

 zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy;  

 zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności; 

 zaopiniowania projektów organizacji ruchu, uzgadanianie projektów budowlanych; 

 obsługi próśb kierowanych przez petentów w sprawie wycinki drzew, pielęgnacji; 

 windykacji należności; 

 prowadzenia spraw sądowych; 

 prowadzenia analiz statystycznych; 

 prowadzenia rejestrów i ewidencji (rejestr zawartych umów, ewidencja projektów 

organizacji ruchu); 

 prowadzenia zadań związanych z akcją zimowego utrzymania dróg; 

 realizacji umów o pracę umów zleceń, z której wynikają zgłoszenia do ZUS, US, PFRON.  



 

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych dla celów 

podatkowych, rachunkowych i statystycznych. 
 

Ponadto PZD przechowuje dane osobowe dla celów archiwalnych. 

 

 

 

5. Czy petent musi podać PZD swoje dane osobowe? 
PZD wymaga podania danych osobowych we wnioskach, ofertach i pismach ze względu na 

konieczność sporządzenia na ich podstawie umów, decyzji, wydania opinii oraz 

poinformowania o sposobie załatwiania spraw. 

 

6. Jakie petent ma uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

PZD gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia 

ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

Uprawnienia te można wykonać, gdy: 

 w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

 w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez PZD; zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych; 

zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane 

niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe 

– można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić 

prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale petent 

nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą potrzebne PZD, ale mogą być 

potrzebne petentowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy petent wniesie 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie PZD są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób 

automatyczny. 
 

Petent ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez PZD danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

 

 

7. W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych? 

Zgodnie z RODO, prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych może 

zostać wniesione w dwóch przypadkach: 

 gdy dane przetwarzane są przez administratora w celu wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, 



 gdy dane przetwarzane są w celu realizacji przez administratora jego prawnie 

uzasadnionych interesów. 

 

Zgłaszając sprzeciw, osoba której dane dotyczą, musi go umotywować – wskazać na swoją 

szczególną sytuację, z uwagi na którą jego dane nie powinny być przetwarzane.  

 

Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy wykaże, że: 

 istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

 istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

W przypadku, gdy żadna z powyższych przyczyn nie zachodzi, administrator powinien 

zaprzestać przetwarzania danych osobowych po rozpatrzeniu sprzeciwu danej osoby. 

 

 

8. Komu PZD udostępnia dane osobowe? 

PZD może przekazać dane osobowe takim organom jak banki, sądy, urzędy, policja, 

prokuratura, ZUS, US, komornicy, PZU, PFRON, projektanci oraz wykonawcy robót. 

 

9. Jak długo PZD przechowuje dane osobowe? 
PZD przechowuje dane osobowe przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną. 

 

 

10. Czy PZD przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 

11. Czy PZD  przetwarza  dane   osobowe  automatycznie  (w  tym  poprzez  

profilowanie)  w sposób wpływający na prawa petenta? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania). 
 


