„Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
z siedzibą w Warszawie, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02‐495 Warszawa. Możecie się Państwo
z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02‐495 Warszawa,
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl,
telefonicznie: 22‐ 397‐39‐05.
W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z In‐
spektorem możecie się Państwo kontaktować pod adresem pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02‐495
Warszawa, email iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel. 22‐ 397‐39‐20.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
‐ art 6 ust. 1 lit c 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 tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zakresie Działu VIII „Skargi i wnioski” ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‐
Kodeks postępowania administracyjnego, § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz
art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal‐
nym i archiwach.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku, udzielenia
odpowiedzi na skargę/wniosek, przekazania skargi/wniosku podmiotowi właściwemu, prowa‐
dzenia rejestru skarg i wniosków oraz archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom da‐
nych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie
akt obowiązującym w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg (dostępny na stronie interne‐
towej Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg).
Przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie
retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo‐
wych. Podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem skar‐
gi/wniosku bez rozpoznania.”

