KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W OPOCZNIE
Na podstawie art. 13 i art. 14 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
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) – zwanego dalej
Rozporządzeniem (RODO) oraz mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 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 i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW informujemy, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Opocznie reprezentowana przez Komendanta
Straży Miejskiej w Opocznie z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 7 26-300 Opoczno,

2)

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem
Inspektora Ochrony Danych, tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.

3)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską w Opocznie stosuje się
Dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożoną w Urzędzie Miejskim .

4)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art.
10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a-w RODO.

5)

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6)

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na
podstawie zgody - do czasu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody.

7)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8)

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
zgodnie z obowiązującym prawem.

9)

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską w
Opocznie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane
do państw trzecich.

