
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji  

Spotkań użytkowników Zintegrowanego Modelu Ruchu 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu RODO1, jest Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, z siedzibą Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. Dane kontaktowe to cupt@cupt.gov.pl 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres email: IOD@cupt.gov.pl lub pisemnie 
na adres korespondencyjny wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) przetwarzane będą na potrzeby realizacji Spotkań on-line, 
użytkowników Zintegrowanego Modelu Ruchu, w tym działań informacyjno-promocyjnych. Dane osobowe, 
w tym wizerunek, mogą zostać umieszczone w szczególności w materiałach informacyjno-promocyjnych, na 
stronie internetowej CUPT lub na profilu CUPT na Twitter i Facebook.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z udziałem w spotkaniu. 
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w spotkaniu. 

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym 
na rzecz CUPT usługi, w tym usługi utrzymania systemów informatycznych oraz organom administracji 
państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO, 

- prawo do sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO, 

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa 
w art. 17 ust. 3 RODO, 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych - art. 21 RODO. 

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych 
osobowych. 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 
1 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) 
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