
Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego  
związanych z zakupem e-identyfikatora 

 
Zgodnie z art. 6  ust.1 lit. a)  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) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Administratora Danych, którym jest Dyrektora Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe ZDM-
u: numer telefonu 61 647 72 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres email: 
zdm@zdm.poznan.pl - moich danych osobowych: 
 

imienia i nazwiska, numeru pesel, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, 
danych wynikających z dowodu rejestracyjnego pojazdu  
lub opcjonalnie (w zależności od wybranego e-identyfikatora) danych wynikających 
z dokumentów poświadczających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 
na rzecz miasta Poznania, karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia 
wydanego przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
czy legitymacji związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 
1956 r.,  

 
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDM w związku z prowadzeniem 
działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i realizacji 
zawartych umów – wniosków o zakup e-identyfikatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia a w szczególności ustawa o drogach publicznych art. 13 ust. 1 punkt 1 oraz 
art. 13b ust 3. i ust. 4 punkt 2, w związku z czynnościami finansowo-księgowymi, czy 
dochodzeniem należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań) oraz 
wewnętrznych celów administracyjnych ZDM, w tym w celach statystycznych, raportowania 
wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Poznania (dokonuje organ publiczny w ramach 
realizacji swoich zadań). 
 
Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. zostałem poinformowany o tym, iż: 
1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu 885 340 040 w godzinach pracy ZDM lub pod adresem email: 
dane.osobowe@zdm.poznan.pl 

2. Dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była  
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie 
z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora przez 5 lat od końca roku 
w  którym e-identyfikator został wydany. 

3. Dane osobowe mogą być dalej przekazywane do następujących podmiotów: 
3.1. Urząd Miasta Poznania; 
3.2. podmioty organizacyjne UMP; 
3.3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDM na podstawie zawartej 

z ZDM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
3.4. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 
4. Mam  prawo dostępu do: 

4.1. treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

4.2. prawo ich  sprostowania na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

4.3. usunięcia na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

4.4. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

4.5. prawo wniesienia  sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 
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4.6. prawie do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia). 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać  cofnięta  w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

7. Podanie danych jest  dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku o zakup e-
identyfikatora. 

 

 


