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Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą 
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”) jako pracodawca, 
za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes UTK. Możesz się z nami 
skontaktować w następujący sposób:  
 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe” 
 przez e-mail: utk@utk.gov.pl 
 telefonicznie: 22 749 14 00 
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP 

Inspektor ochrony 
danych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w 
następujący sposób: 
 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe” 
 przez e-mail: iod@utk.gov.pl 
 telefonicznie: 22 749 14 00 
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP 

Zbierane dane W przypadku podania numeru PESEL przy zakładaniu konta Twoje  dane osobowe: 
 imię, nazwisko;  
 numer PESEL;  
 numer telefonu komórkowego;  
 adres e-mail;  

Cele przetwarzania Twoje dane będą przetwarzane w celu potwierdzenie profilu zaufanego. 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

 zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, 
 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu 

i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 
Okres 
przechowywania 
danych 

Dane konta użytkownika ePUAP będą przetwarzane bezterminowo, aż do czasu usunięcia tego 
konta przez użytkownika. 

Odbiorcy danych  Upoważnieni pracownicy UTK 
 Centralny Ośrodek Informatyki 
 Minister Cyfryzacji 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. Możliwe jest to po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie ePUAP 
w sposób ustalony przez użytkownika tego konta. 
 

Jeżeli nie masz możliwości uwierzytelnienia się i samodzielnego poprawienia lub usunięcia 
danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej 
jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta ePUAP, którego 
dotyczy żądanie. 
 

Zmiana danych konta lub usunięcie konta nie spowoduje jednak: 
 

 zmiany i usunięcia danych konta profilu zaufanego, jakie zostało automatycznie założone 
w systemie dostępnym na stronie pz.gov.pl oraz zmiany i usunięcia danych profilu 
zaufanego, jeżeli został on potwierdzony (stosowna klauzula informacyjna jest dostępna 
pod tym linkiem), 

 zmiany i usunięcia danych przekazanych do podmiotów publicznych w ramach korzystania 
z usług publicznych na ePUAP, ponieważ administratorami tych danych są te podmioty 
publiczne przetwarzające otrzymane dane w zakresie i przez okres określony przepisami 
prawa właściwymi dla gromadzenia i przechowywania przez nie dokumentacji 
odzwierciadlającej odpowiedni proces załatwiania spraw (zgodnie z przepisami 
wymagającymi od tych podmiotów zapewnienia tej dokumentacji odpowiedniej ewidencji, 
przechowywania i ochrony na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach). 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe 
Organy Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-
eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr ) 

Informacje dotyczące 
profilowania 

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania 
informacji o Tobie.  

 Klauzule informacyjne potwierdzania ePUAP/PZ  

http://www.utk.gov.pl/
mailto:utk@utk.gov.pl
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Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.  

Przekazywanie 
danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy 

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane poza EOG. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo   
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