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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowna Pani/Szanowny Panie!
W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne, a dostęp do nich miały
wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązanie Pani/Pana sprawy.
Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) - RODO informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Suchej
Beskidzkiej z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka;
• przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP;
• poprzez korespondencję e-mail na adres: straz@sucha-beskidzka.pl.

2. Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Zbigniew Maryon. Z inspektorem można się kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres:
iod@sucha-beskidzka.pl lub telefonicznie nr tel. 33 874 95 54.
Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską w Suchej Beskidzkiej, w tym sprawy dotyczące realizacji
praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Suchej Beskidzkiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c, d, e, RODO:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychw jednym lub większej liczbie określonych celów. Państwa
zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia
celu wskazanego procesu przetwarzania np. brak możliwości udziału w organizowanym przedsięwzięciu;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lubdo podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe 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;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań związanych z realizacją
zadań określonych w przepisach prawa tj. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej, realizacja pism, wniosków, petycji (w tym dostępu do informacji publicznej), realizacja innych czynności administracyjnych.
Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych;
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej dotyczącymi ochrony środowiska, pomocy osobom bezdomnym. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały
określone w przepisach szczególnych.

4. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez okres wskazany
w przepisach kancelaryjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została przyjęta lub wycofaniu zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy
przepisów prawa, którym Komendant Straży Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Państwa wniosek przekazał, a także podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
• Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli 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;
• w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

7. Państwa dane osobowe nie będą:
•
•

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
przekazywane do państw trzecich.

8. Administrator na mocy przepisów prawa jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych
osobowych z zasobów administracji państwowej.

