
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W TRYBIE USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI
Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  i  osobowych  w  trybie  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  uchylająca  decyzję  ramową  Rady
2008/977/WSiSW (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 89 z późn. zm.) oraz 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):
1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ziębicach, Plac Strażacki nr 8, 57-
220 Ziębice. 
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-mailowy:
iod@ziebice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów
zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej,
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn.
zm.) i  innych przepisach.  Straż  Miejska,  zgodnie z  art.  10a ustawy z  dnia 29 sierpnia  1997r.  o strażach
gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać
dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby której dane dotyczą, uzyskane: 

a. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 
b. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska w Ziębicach posiada dostęp na podstawie

odrębnych przepisów. 
4. Osoba której dane dotyczą ma prawo:

• do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  -  w  przypadku  gdy  dane  są

niekompletne, nieaktualne bądź nieprawdziwe;
• do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy dane zostały zebrane lub są przetwarzane

z  naruszeniem  przepisów  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

• do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy żądający kwestionuje
prawidłowość  danych  osobowych  lub  dane  osobowe  muszą  zostać  zachowane  do  celów
dowodowych, a zgodnie z prawem podlegają one usunięciu.

W  świetle  powyższego  należy  jednak  mieć  na  uwadze,  że  Straż  Miejska  w  Ziębicach  przetwarza  dane
osobowe  na  podstawie  prawa,  zatem  powyższe  uprawnienia  w  całości  lub  w części  mogą  żądającemu
którego dane dotyczą nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie oparta na
przepisach prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres realizacji
celu,  w  jakim  administrator  pozyskał  dane  –  co  do  zasady  przez  okres  3  lat  od  popełnienia  czynu
zabronionego. Następnie dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, zgodnie  z rozporządzeniem
Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  roku  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U z 2011 r., Nr 14, poz 67 z późń. zm.).
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6. Odbiorcami  danych osobowych,  będą podmioty  uprawnione na  podstawie  przepisów prawa,  a  także
podmioty,  którym  Administrator,  na  podstawie  stosownej  umowy  powierzy  przetwarzanie  danych
osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Osoba której  dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej
danych osobowych narusza przepisy RODO.


