
Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

 

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, informuję, 

że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania, przedłużenia oraz wymiany kart do tachografów 

cyfrowych lub rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie tych kart; 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie 

tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w 

sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 

odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), 

b) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące 

budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. 

Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

c) załącznik 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń 

rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.), 

d) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. 

poz. 650); 

4) Administrator danych powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych S.A., zwanej dalej „PWPW S.A.”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sanguszki 1, która przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy zawartej przez Ministra Infrastruktury z PWPW S.A. w dniu 21 maja 

2018 r. Administrator danych powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mając na uwadze gwarancję 

bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. 

5) PWPW S.A. w procesie wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych może przekazywać

 Pani/Pana dane osobowe: 

a) operatorom pocztowym,  

b) bankom w zakresie realizacji płatności, 

c) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać elektronicznej wymianie informacji dotyczących kart, o której mowa w art. 31 

rozporządzenia (UE) nr 165/2014, w szczególności transgranicznej wymianie takich informacji z państwami trzecimi, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku o 

wydawanie, przedłużanie oraz wymianę kart lub zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania;  

9) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

b) żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych, o ile będzie to zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

11) 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. 
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