
Administrator Danych Osobowych (ADO)  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,  
61-623 Poznań,  ul. Wilczak 51, e-mail: poczta@wzdw.pl, nr tel. 61 826 53 92. (Administrator). 
 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Krzysztof Winiarski, adres e-mail: iod@rodo.pl. 

Cel przetwarzania: 

Informujemy, że w ramach prowadzonego Generalnego Pomiaru Ruchu, podczas realizowania pomiarów metodą 
wideorejestracji, mogą być zarejestrowane dane osobowe (np. wizerunki przypadkowych osób znajdujących się 
w kadrze lub numery rejestracyjne pojazdów). Obszar objęty rejestracją obejmuje przede wszystkim jezdnie 
drogi, na których prowadzony jest pomiar. Zależnie od ustawienia kamery, w kadrze może znajdować się również 
pas drogowy i ewentualnie elementy z nim sąsiadujące. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków ustawowych związanych  
z okresowymi pomiarami natężenia ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach sieci dróg wojewódzkich. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z ustawą z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). 

Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe (które mogą zostać przypadkowo zarejestrowane na nagraniach) będą przechowywane przez 
okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). 
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

      Przysługuje Państwu: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,  
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

Odbiorcy danych: 

 właściwe osoby, podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 firmy świadczące usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych 
osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania 
komputerowego; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.   
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