Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską w Krośnie Odrzańskim
Tożsamość i dane
kontaktowe administratora
Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Odbiorcy danych

Komendant Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 66-600 Krosno
Odrzańskie.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: a.szurgot@krosnoodrzanskie.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej.
Straż Miejska zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), może przetwarzać dane osobowe, zwyłączeniem danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych ostanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach
lub życiu seksualnym, bez wiedzy izgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
1)w wyniku wykonywania czynności podejmowanych wpostępowaniu wsprawach owykroczenia;
2)z rejestrów, ewidencji izbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty
świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Przekazanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Okres przechowywania
danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne
c) czasowego ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości
lub nieprawidłowości nie można stwierdzić;
- dane osobowe, które podlegają usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.

Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Źródło pochodzenia danych
osobowych

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Informacja o dobrowolności
lub obowiązku podania
danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja o
zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały
profilowaniu.

