INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W KORESPONDENCJI POCZTOWEJ I ELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że administratorem danych osobowych znajdujących się w korespondencji wymienianej
drogą tradycyjną oraz elektroniczną jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Opalińskich 1a,
64-100 Leszno, tel. 65 525-51-24, e-mail: sekretariat@word.leszno.pl (kontakt do inspektora ochrony
danych: word@leszno.net).
Do tych danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
informatyczne.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, 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 danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych osobowych może skutkować
brakiem możliwości realizacji sprawy, dla której niezbędny jest kontakt korespondencyjny.

INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ OKRESACH PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania

Okres przechowywania
danych osobowych

Komunikacja z klientami,

Art. 6 ust. f) RODO* - prowadzenie

5 lat dla korespondencji

realizacja spraw wynikłych

korespondencji jako prawnie uzasadniony

drogą elektroniczną, a przez

pomiędzy WORD a innymi

interes administratora.

okres zależny od kategorii

podmiotami, cel archiwalny w

Art. 6 ust. b) RODO* - niezbędność do wykonania archiwalnej dla

interesie publicznym

umowy (realizacja sprawy pomiędzy WORD a

korespondencji, która

innym podmiotem).

stanowić będzie akta sprawy

Art. 6 ust a) RODO* - zgoda** osoby, w

zgodnie z Instrukcją

przypadku podania danych osobowych, które nie Kancelaryjną***
są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

* 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.

*** Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

