KLAUZULA INFORMACYJNA
OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STRAŻY MIEJSKIEJ W LUBANIU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO",
Administrator Danych informuje, że:

INFORMACJA O
ADMINISTRATORZE
DANYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Lubaniu z
siedzibą przy Pl. Lompy 1, 59-800 Lubań, tel. 75 6464442,
e-mail strazmiejska.luban@op.pl, której przedstawicielem jest Komendant

DANE KONTAKTOWE Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan
Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH e-mail ido@miastoluban.pl.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne w celu:
•
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
CEL PRZETWARZANIA
ciążącego na Administratorze;
DANYCH OSOBOWYCH
•
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym powierzonego Administratorowi;
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
•
art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO,
•
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
PRZETWARZANIA
•
inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania
DANYCH OSOBOWYCH
danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA

INFORMACJE O
ODBIORCACH DANYCH Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej,
OSOBOWYCH LUB O
KATEGORIACH

kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli
właściwe przepisy prawa tak stanowią.

ODBIORCÓW

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów, wynikający z Zarządzenia Komendanta
OKRES, PRZEZ KTÓRY
Straży Miejskiej w Lubaniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
DANE OSOBOWE BĘDĄ
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
PRZECHOWYWANE
działania składnicy akt a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju
sprawy.

INFORMACJE O
PRZYSŁUGUJĄCYCH
PRAWACH

INFORMACJA O
PRAWIE WNIESIENIA
SKARGI

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo sprzeciwu
lub ograniczenia wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

• RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

INFORMACJA O
WYMOGU PRAWNYM

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu
prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania i przetwarzania takich
danych. Pozyskiwanie Pani / Pana danych może również odbywać się na
podstawie umowy, jeśli jest Pani / Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na
przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

• RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

