
Informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta nowodworski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim przy  ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

• Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pani Beata Duch - Kosiorek, 

kontakt  e-mail: iodo@nowodworski.pl. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 

r. – o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie MI z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie 

MSWiA z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie MIiB z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy samorządu terytorialnego, sądy, prokuratura, komornik sądowy, 

administracyjne organy egzekucyjne, organy podatkowe, Główny urząd statystyczny oraz strony postępowania  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a 

następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas, wynikający z  przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy prawa. 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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