
Klauzula informacyjna  
dotyczaca przetwarzania danych osobowych w związku z RODO 

w Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 

Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach związanych z przetwarzaniem tych danych - informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66- 010, Nowogród Bobrzański, sm@nowogrodbobrz.pl 
 

2. W Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

 
3. Administrator realizuje zadania zapisane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( t.j. Dz. U. 

2018 poz. 928),ustawie dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2012.1137 z późn. zm.) oraz innych 
ustawach i przepisach wykonawczych. 

4. Dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej zgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w ściśle ograniczonym, minimalnym zakresie określają następujące, autonomiczne przesłanki: 

 
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

 
- przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 
ust. 1 ust. c RODO; 

 
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. d RODO; 

 
- przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 
b RODO; 

 
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 
- przetwarzanie dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust 2 RODO. 

- przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art.10 RODO i art.175 ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

 
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania 

wskazanego w pkt 4 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. 

 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych danych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

 

mailto:sm@nowogrodbobrz.pl


• podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty 
zewnętrzne (usługi serwisowe systemów informatycznych) wspierające administratora w 
wypełnieniu jego obowiązków prawnych, 

 
• instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa, 

 
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada – z zastrzeżeniem odrębnych przepisów ograniczających - następujące prawa: 

 
 do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 
 do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna niewłaściwe przetwarzanie dotyczących jej danych. 

 
8. Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym, w innych warunkiem 

umownym, a w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne. Wymogi i warunki oraz 
konsekwencje udostępnienia danych osobowych są następujące: 

 
a. wymóg ustawowy wynika z wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo konieczności wypełnienia przez administratora 
obowiązku prawnego. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, 
a  ewentualne  ich niepodanie będzie skutkowało konsekwencjami określonymi w przepisach szczególnych; 

 
b. warunek zawarcia umowy oraz wymóg umowny, wynikają z potrzeby przygotowania do zawarcia i wykonania 
umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, a ewentualne ich 
niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy lub niewykonaniem umowy; 

 
c. dobrowolne podanie danych, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie 
skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub koniecznością wypełnienia przez 
administratora obowiązku prawnego. 
 

9. Administrator współdziała z gminą Nowogród Bobrzański, w tym Administratorem danych osobowych – Burmistrzem Nowogrodu 
Bobrzańskiego, który w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony mienia na 
podstawie art. 9a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), przetwarza dane 
niezidentyfikowanych osób (art. 11 RODO) prowadząc monitoring wizyjny w obszarze przestrzeni publicznej. 

 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż    

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 
 

 
 
Administrator danych osobowych 


