
Klauzula informacyjna 
dla członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i innych uczestników posiedzeń Rady i jej organów 
 

Zgodnie z art. 13 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 przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L.119  z 04.05.2016, s.1), zwane 
dalej RODO, informuję się, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego (WORD) w Lublinie, 20 – 218 Lublin, ul. Hutnicza 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@word.lublin.pl 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e)                

w zw. z art. 89 ust. 1 RODO – wyłącznie zgodnie z celami związanymi z realizacją zadań 
w ramach funkcjonowania Wojewódzkiej Rady BRD oraz archiwizacją jej dokumentacji. 
Informujemy, że z posiedzeń WR BRD, jej Prezydium i stałych (doraźnych) komisji                     
i zespołów sporządzany jest pisemny protokół oraz dokumentacja fotograficzna do celów 
informacyjno – promocyjnych WR BRD; 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, odbiorcy strony internetowej 
http://brd.lublin.pl oraz  wnioskujący o udzielenie informacji publicznej; 
 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów 
dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi  i inną dokumentacją w WORD 
Lublin; 

 
6) ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
zgodnie z art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 RODO; 

 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 
 
8) podanie danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych powierzonego 
administratorowi. Danymi niezbędnymi do pełnienia roli członka WR BRD (uczestnika 
posiedzenia) są dane kontaktowe oraz nazwa instytucji (organu, organizacji),która 
Panią/Pana zgłosiła do reprezentowania jej w Radzie; 

 
9) w ramach prac Wojewódzkiej Rady BRD nie następuje zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji i profilowanie. 
 
 


