
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PREZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POBOREM OPŁAT ZA POSTÓJ 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA 

 

Zgodnie z art. 14 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) (Dziennik Urzędowy UE L 119) dalej - RODO informujemy, 

że: 

 

I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Tczewskiej 20, 

83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 30 01, email: mzk@mzk.starogard.pl. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się : 

 a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl, 
 b) osobiście w siedzibie MZK Starogard Gdański, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do poboru opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w zw. z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 
Następnie Państwa dane osobowe będę przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

IV. Kategoria odnośnych danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane z Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców tj.: 

informacje o danych rejestracyjnych pojazdu (własność podmiotu,  imię i nazwisko, dane kontaktowe, nr rejestracyjny pojazdu). 

 
V. Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć: 

a) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla 

Administratora, tj. firmy świadczące usługi hostingowe, podmioty zapewniające utrzymanie systemów informatycznych, 
podmioty zapewniające zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji; 
b) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności Policja, prokurator, Krajowy 

Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej. 

 
VI. Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku, 

w którym opłaty za postój lub opłaty dodatkowe powinny zostać uiszczone (art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych) a także z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości oraz przez okres wynikający z  przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora  

Instrukcją Kancelaryjną – przez okres wskazany w tym dokumencie licząc od końca roku, w którym zakończono czynności w Państwa 

sprawie. 

 

VII. Przysługujące prawa 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym wystąpienie z żądaniem do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa 

na obowiązek wniesienia opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, 

d) usunięcia danych. 

 

VIII. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 

IX. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy 

osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z realizacji obowiązków nałożonych na 

Administratora przepisami prawa.  

 

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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