
Klauzula informacyjna 

wywłaszczenie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, 
Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole  informuje, iż:  

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-

594 Opole, zwany dalej „Administratorem”. 

2.  Kontakt z Administratorem 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w 

zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, możecie Państwo kontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  sekretariat@mzd.opole.pl,  telefonicznie (77) 469 74 

00  bądź listownie.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Ireneusza Brosia, nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@mzd.opole.pl  lub listownie, na adres siedziby administratora 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 10.04.2003r o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r 
poz. 1363 t.j.) w związku realizacją decyzji o wywłaszczeniu w szczególności art. 18, oraz 
wynikających z przepisów prawa podatkowego w szczególności art. 70 ustawy z dnia 
29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2021 r poz. 
217 t.j.) o rachunkowości 

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora   w celu dochodzenia ewentualnych 
roszczeń, obrony praw Administratora. 

 
2. Kategoria danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe niezbędne do zamówienia. 

3.  Źródło pochodzenia danych 

Miejski Zarząd dróg w Opolu gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako 

osoby, od której pochodzą oraz od Wojewody Opolskiego.  

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do  

przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i funkcji, podmioty 

którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych („Podmioty Przetwarzające”). 
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach 

wszelkich danych, w tym danych osobowych.  

W razie finasowania odszkodowania przez podmiot zewnętrzny dane osobowe zostaną udostępnione 

do tego podmiotu. 

Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z  właściwych przepisów, 

min. z  z art. 70 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (tj Dz.U z 2020 r poz. 1325) regulujący 

5 letni  okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, okres wynikający z art.74 ustawy o 

rachunkowości,  

 b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego 

interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej 

podstawy prawnej przetwarzania. 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich 

sprostowania, natomiast w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i jest 

niezbędne do wypłaty odszkodowania. 

10. Informacja o profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 


