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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia r.

Departament Kontroli

Znak sprawy: DK-2.052.153.2019

Pan
Łukasz Krzysztof Chruścicki
Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów

w związku z Pana skargą z 30 maja 2019 r. (znak KMR/56/2019/MIN), dotyczącą działalności
Prezydenta Miasta Krakowa oraz podległych mu urzędników, informuję, że została ona przekazana celem
rozpatrzenia, zgodnie z właściwością, Wojewodzie Małopolskiemu.
Stosownie bowiem do treści art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem
na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu
i w mieście stołecznym Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach
zamieszkania.
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
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 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania sprawy zgodnie z właściwością do innego
organu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm);
3) podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego;
4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego skutkowałoby
pozostawieniem skargi bez rozpoznania;
6)
posiada Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie
wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pana dane osobowe w zakresie przekazania sprawy do innego organu będą przechowywane przez
okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), a następnie
przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów
ww. ustawy;
9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony
danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa, adres e-mail:
inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pana danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

