Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych
od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.) (RODO), informuje się że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rejestracji pojazdów na podstawie ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy,
w celu realizacji zadań związanych z: rejestracją/wyrejestrowaniem pojazdu, czasowym
wycofaniem pojazdu z ruchu, wymianą dowodu rejestracyjnego, wydawaniem wtórników
dokumentów komunikacyjnych, zawiadamianiem o zbyciu pojazdów, nanoszeniem
adnotacji w dokumentach komunikacyjnych (np.: HAK), zwrotem dowodu
rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego, wydawaniem
uwierzytelnionej kserokopii dokumentów, wydawaniem zaświadczeń, dokonaniem wpisu
lub wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem i cofaniem uprawnień
do przeprowadzania badań technicznych.
4) Pani/Pana dane będą udostępniane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A.
w zakresie realizacji zamówienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu. Dane mogą być
udostępniane innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny
lub faktyczny w otrzymaniu danych.
5) Informacje o przekazywaniu danych do krajów spoza UE:
Dane dotyczące utraconego dowodu rejestracyjnego, kradzież pojazdu i tablic
rejestracyjnych przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II
za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez
Komendanta Głównego Policji;
6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wyrejestrowania pojazdu
lub ubycia do innego urzędu, wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów, cofnięcia uprawnienia dla diagnosty;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zadań wynikających

z przepisów prawa. Natomiast numer telefonu jak również adres email jest informacją
dobrowolną i ma na celu powiadomienie o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego
wskazanym środkiem komunikacji elektronicznej;
10) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

