Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

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) informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA,
DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Inowrocławia
ul. Narutowicza 60, 88-100 Inowrocław.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Adres e-mail: iod@inowrocław.pl lub nr tel.: 52 35 55 347.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży
Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych
zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te
dotyczą, uzyskane:
a. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w
sprawach o wykroczenia;
b. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na
podstawie odrębnych przepisów.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

a. 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,
b. Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia jest
Pan Daniel Jańczak
e-mail: iod@inowroclaw.pl
tel. (52) 355 53 47
W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Straż
Miejską Inowrocławia, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
jego poczty elektronicznej lub telefonicznie.

