INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej z siedzibą w Sianowie
ul. Łużycka 27, tel. 94 31 71 587.
2. W

Straży

Miejskiej

w

Sianowie

został

wyznaczony

Inspektor

Ochrony

Danych:

Andrzej Dębowski, ul. Armii Polskiej 30, 76-004: Sianów, e-mail: daneosobowe@sianow.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane: w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania
czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także kar, kar
porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów
prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Straż Miejską w
Sianowie zadań z zakresu utrzymania porządku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn. zm.), art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o
samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) oraz innymi aktami regulującymi zasady postępowania
funkcjonariuszy Straży Miejskich,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je
pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie po jego
zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych - co do zasady
5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
7. W przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub
usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba że mogłoby
to powodować:
1. utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania
czynów zabronionych;
2. utrudnienie prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia;
3. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4. zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz
ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
5. istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

