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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

W związku z  wymaganiami zawartymi w art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2019 r., poz. 125) – ustawa policyjna dokonującej w zakresie swoich 

regulacji wdrożenia dyrektywy 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 uchylającej decyzję ramową Rady 

2008/977/WsiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89)– DODO (dyrektywa policyjna), 

informuję że: 

1.Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Pszczynie 

jest Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie z siedzibą przy ulicy Zdrojowej 4, 43-200 

Pszczyna 

2.Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc 

na adres: iod@pszczyna.pl lub telefonując pod numer: 32 449 39 69   

3.Cele i podstawy przetwarzania 

Straż Miejska w Pszczynie będzie  przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań 

ustawowych  o jakich mowa w  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych. Zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w celu 

realizacji ustawowych zadań Straż Miejska w Pszczynie  może przetwarzać dane osobowe, bez 

wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskanych w wyniku wykonywania czynności 

podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz z rejestrów, ewidencji i 

zbiorów, do których Straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

4. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z 

przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Odbiorcy danych 

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione  podmioty na podstawie przepisów prawa. 

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych. 
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Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5.Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 

związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu: 

– prawo do żądania od Komendanta Straży dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.(Uwaga: 

dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Państwa danych musi być zgodne z przepisami 

prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.) 

– prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku 

naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 


