
Załącznik nr 4 
Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Dzierżawcę i wskazanych przez Dzierżawcę do kontaktu 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, przedstawiamy informacje zgodnie z Rozporządzeniem 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), dalej „RODO”. 
 
Administrator danych osobowych 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 
53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. 
 
Inspektor ochrony danych 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 
 
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
 
Przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. na potrzeby 
zawarcia umowy i kontaktów w związku z jej realizacją oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych w zakresie archiwizacji ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  
 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator danych 
powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT. 
 
Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres archiwizacji 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje, na warunkach określonych w RODO, prawo do: 
1. dostępu do swoich danych osobowych,  
2. sprostowania swoich danych osobowych,  
3. usunięcia swoich danych osobowych,  
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,   
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.   
 
Źródło danych 
Dane osobowe zostały pozyskane od strony umowy. 
 
Kategorie danych osobowych 
Przetwarzane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe. 
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