STRAŻ MIEJSKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB SKŁADAJACYCH SKARGĘ LUB WNIOSEK
W STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP.
W związku z realizacją wymogów:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tj. Dz.U z 2019 poz. 125);
2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (Dz.Urz. UE.L nr 119 z 04.05.2016),
informujemy
o
zasadach
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.

2.

3.

4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Gorzowie Wlkp.
reprezentowany przez Komendanta Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp., z siedzibą 66-400
Gorzów Wlkp. ul. Łokietka 22 niski parter, pok. 010.
Kontakt tel. 957355727, e-mailem ksm@um.gorzow.pl lub w siedzibie Straży Miejskiej.
W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 957355668, w Urzędzie Miasta
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Łokietka 22, piętro II, pok. 300 lub e-mailem:
iod.strazmiejska@um.gorzow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
i powiadomienia Pani/Pana o sposobie jego załatwienia w związku z koniecznością
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającym z art. 23 ust. 3
ww. ustawy oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Na podstawie art. 27 ww. ustawy - Straż Miejska, w celu realizacji ustawowych zadań
rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym
zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1795) i innych przepisach, dane osobowe mogą być przetwarzane bez wiedzy
i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
 w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia;
 z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie
odrębnych przepisów.
Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mogą
być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 3-4, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
1) prawo złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych
(czy dane są przetwarzane, w tym prawo do uzyskania kopii albo sporządzenia
w przystępnej formie wyciągu z tych danych) - art. 23 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ww.
ustawy;
2) prawo złożenia wniosku o uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych
osobowych
(w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne) – art. 24 ust. 1 pkt 1-2
oraz art. 22 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy.
3) prawo złożenia wniosku o usunięcie danych
(tzw. prawo „do bycia zapomnianym”) – art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 5
ww. ustawy.
4) prawo złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania kwestionowanych
danych osobowych - art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 5 ustawy;
oraz
1)
prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia prawa osoby w wyniku
przetwarzania jej danych osobowych do Prezesa urzędu lub innego organu
sprawującego nadzór – w myśl art. 22 ust. 4 pkt 6 oraz ww. ustawy.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo w myśl
art. 22 ust. 4 pkt 6 i art. 50 – 53 ww. ustawy do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Bliższe informacje
na temat sposobu złożenia skargi, Prezes UODO zawarł na swojej stronie
internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
8.
Nie udostępnia się danych w razie zagrożenia życia lub zdrowia zgodnie z art. 26 ww.
ustawy.
9.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu
korespondencyjnego) jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 28 ww. ustawy.
Bez podania danych osobowych Pani/Pana wniosek nie będzie rozpatrywany. Podanie
innych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli administrator ma uzasadnione
wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek, może zażądać dodatkowych
informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, która złożyła wniosek.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
przetwarzania ani nie będą profilowane.
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