
Informacja RODO:

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, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią pisma w 

zakresie dokonania interpretacji przepisów prawa znajdujących się w zakresie właściwości ministra 
właściwego do spraw transportu;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 stycznia 2018 r, w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 
i 176);

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi - w 
zakresie rejestracji korespondencji: Rodan Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Puławska 543;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
6) posiada Pan prawo do:

• żadania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe 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.);

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.qov.pl.

2

mailto:inspektor.RODO@mi.qov.pl

