
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA SPRAW ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW 

 

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Starosta Słupski, z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz 

Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27. 

 

Ze Starostą Słupskim można się kontaktować:  

- bezpośrednio, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie Starostwa; 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- poprzez ePUAP: /770979683/SkrytkaESP; 

- telefonicznie: 59 84 18 500; 

- e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl.  

 

Z Ministrem Cyfryzacji można się kontaktować: 

- korespondencyjnie: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa; 

- poprzez ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP; 

- telefonicznie: 48 22 82 94 850; 

- e-mail: kontakt@kprm.gov.pl. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Starostę Słupskiego można się kontaktować:  

- bezpośrednio, w siedzibie Starostwa; 

- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk; 

- telefonicznie: 59 84 18 724; 

- e-mail: iod@powiat.slupsk.pl.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Ministra Cyfryzacji można się kontaktować:  

- korespondencyjnie: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa; 

- e-mail: iod@mc.gov.pl. 

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od złożonego wniosku, będą przetwarzane w celach: 

- rejestracji, rejestracji czasowej, wyrejestrowania pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, przywrócenia pojazdu do 

ruchu; 

- wydania dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu, oznaczeń komunikacyjnych i ich wtórników;  

- dokonywania adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów; 

- przyjmowania zawiadomieńo zbyciu/nabyciu pojazdów; 

- nadania numerów identyfikacyjnychpojazdu, tabliczki znamionowej; 

- zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego; 

- wydania zaswiadczeń i kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach pojazdów. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit a i c RODO, w związku z zapisami ustawy Prawo  

o ruchu drogowym, aktów wykonawczych oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa. W celu wyprodukowania spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub ich wtórników 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., ponadto mogą być 

ujawnione podmiotom, z którymi Powiat Słupski zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Pani/Pana dane dotyczace utraconego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych (skradzionych lub 

zgubionych) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie umowy o udziale Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane te będą przekazywane za 

pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.  

 

6. Okres przechowywania danych  

Przekazane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 
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7. Prawa osób, których dane dotyczą  

Ma Pani/Pan prawo do: 

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

- żądania sprostowania (poprawienia);  

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 

  prawa; 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

  skorzystania z tego prawa; 

- przenoszenia swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana    

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

 

8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

9. Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

 

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  

w tym profilowaniu. 

 

 

 


