INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W PYSKOWICACH
W związku z realizacją wymogów 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 ich swobodnego przepływu (tzw.
RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Straży Miejskiej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-06.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Straży
Miejskiej w Pyskowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych pisemnie na adres Administratora lub korespondencją e-mail: iod@pyskowice.pl
2. Administrator danych osobowych – Komendant Straży Miejskiej - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań
ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e RODO:
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji i sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami oraz innymi
klientami Straży Miejskiej – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub
adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych
bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi
wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. podjęcia działań
związanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania
skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone
w przepisach szczególnych);
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede
wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób
zaginionych;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc
bezdomnym (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inni odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty,
z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych
użytkowanych w straży.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie
przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach niektóre przetwarzane przez
Administratora Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
4. Każda osoba1, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania;
- wnieść sprzeciw lub skargę wobec przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak
danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost
z przepisów.
1

w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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