Klauzula informacyjna RODO
Referatu Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 127A, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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, zwane w skrócie RODO)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim jest Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 127A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres email: strazmiejska@ozarowmazowiecki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Inspektor ochrony danych
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych,
przysługujących uprawnień w zakresie działania Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Łukaszem Grabowskim, za
pośrednictwem adresu poczty e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będą strony i uczestnicy
postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym
Komendant Straży Miejskiej Państwa wniosek przekazał.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty
uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty z którymi Straż Miejska lub Urząd Miejski
w Ożarowie Mazowieckim zawarli umowę na świadczenie usług serwisowych
dla użytkowanych w straży systemów informatycznych.
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Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowujemy do chwili załatwienia sprawy dla której zostały zebrane,
a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach
oraz zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Instrukcją
Kancelaryjną.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
•
•

•
•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej);
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kategorie danych
Kategorie

przetwarzanych

danych

obejmują

informacje

wymagane

w

zależności

od prowadzonej sprawy, zgodnie z podstawami prawnymi.
Podstawy prawne przetwarzania danych
•

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych;

•

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;

•

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże
gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.

Profilowanie
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać
procesom profilowania.
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Przetwarzanie danych poza EOG
Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
Warunek przekazania danych
Przekazanie danych w związku z realizowaną sprawą jest wymogiem ustawowym.
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