Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019r. poz. 125)
Mając na uwadze Dyrektywę 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 uchylająca decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (DODO) 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ochrony porządku publicznego
określonych ustawami i aktami prawa miejscowego, w szczególności ochrony spokoju i porządku w
miejscach publicznych, kontroli ruchu drogowego i transportu publicznego, współdziałania w
zakresie ratowania życia i zdrowia osób oraz wykonywania zadań związanych z organizacją pracy
Administratora.
4. 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.), w związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019
r. poz. 125 oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych.
5. Dane przetwarzane są:
 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,
 w zakresie niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
W celu realizacji tych zadań administrator może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody
osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
 w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o
wykroczenia;
 z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska posiada dostęp na podstawie
odrębnych przepisów.
6. Administrator współdziała z gminą Nowogród Bobrzański, w tym Administarorem 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 osobowe prowadząc monitoring wizyjny w obszarze przestrzeni
publicznej.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przeisów prawa, nie krócej niż
okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty
zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu jego obowiązków prawnych,
c. instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy
prawa,
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ma Pani/Pan prawo do
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie spowoduje to
istotnego naruszenia dóbr innych osób, zagrożenia ich życia i zdrowia, zagrożenia porządku
publicznego i nie uniemożliwi lub utrudni prowadzonych postępowań.
10. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych
na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) prawa osób, których dane dotyczą,
są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy
regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości).
11. 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.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowej.

Administrator danych osobowych

