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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 12 lipca 2022 r.

Departament Transportu Drogowego

Znak sprawy: DTD-1.4411.111.2022

Pan
Wiesław Kubowicz
Przedstawiciel środowiska 
egzaminatorów kandydatów na 
kierowców i kierowców

Pan
Tomasz Dziuganowski
Prezes Rady Głównej Krajowego 
Stowarzyszenia Egzaminatorów

Szanowni Panowie,

odpowiadając na pismo z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia spotkania w celu omówienia spraw 
związanych z trwającą akcją protestacyjną egzaminatorów, zapraszam Panów na spotkanie 
w Departamencie Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, które odbędzie się dnia 19 lipca 
2022 r., o godzinie 12.00, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

     Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Renata Rychter



Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią pisma w 

zakresie dokonania interpretacji przepisów prawa znajdujących się w zakresie właściwości ministra 
właściwego do spraw transportu;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 
oraz z 2020 r. poz. 1722 i 1745) oraz konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), nakładającej na Administratora danych obowiązek 
przechowywania dokumentacji napływającej do organu oraz powstającej w organach państwowych;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
6) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie 
wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do załatwienia sprawy, 

a następnie przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, po tym czasie dane będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora danych obowiązków 
wynikających z przepisów ww. ustawy;

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony 
danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: 
inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
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