
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
 DANYCH OSOBOWYCH W TRANSAKCJACH FINANSOWYCH 

 

 

 

Informujemy, że administratorem państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. 

Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, tel. 65 525-51-24, e-mail: sekretariat@word.leszno.pl (kontakt z inspektorem 

ochrony danych: listownie: na adres ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno, poprzez e-mail: word@leszno.net). 

Dane osobowe osób uczestniczących w transakcjach pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego a 

innymi podmiotami są przetwarzane w procesie zawierania umów, wystawiania i księgowania faktur, 

rachunków, dowodów kasowych, itp. 

Do Państwa danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, 

podmioty świadczące usługi na jego zlecenie, a także podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów 

prawa. 

Osoby, o których mowa powyżej mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  



Mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie przez ww. osoby swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest 

dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub 

wystawienia faktury lub rachunku.  

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ OKRESACH PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

Wystawianie i księgowanie 

dokumentów (faktury, rachunki, 

dokumenty kasowe) 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z  art. 21 

ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, 

art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku 

od towarów i usług, art. 87 ustawy z dnia 29 

5 lat lub do czasu niezbędnego 

dla realizacji ewentualnych 

roszczeń 



Cele przetwarzania Podstawy prawne przetwarzania 
Okres przechowywania 

danych osobowych 

sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa oraz § 14 ust. 

1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 

sierpnia 2005 w sprawie naliczania odsetek za 

zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 

informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. 

Zawarcie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* (niezbędność do 

wykonania umowy, gdy osoba, której dane dotyczą 

jest jej stroną) 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* (zgoda** osoby, gdy 

osoba, której dane dotyczą, nie jest stroną umowy) 

Do zakończenia umowy, a po 

tym czasie przez okres 

wymagany przez przepisy 

prawa lub dla realizacji 

ewentualnych roszczeń 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
** Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


