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Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych  

przez Straż Gminną Gminy Nieporęt  

 

Zgodnie z przepisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY (UE) 2016/679 z dnia 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) - w dalszej części RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji zadań 

przewidzianych dla Straży Gminnej w Gminie Nieporęt jest Komendant Straży 

Gminnej w Nieporęcie (w dalszej części: Administrator); 

2) Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję 

na adres: ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt lub telefonicznie dzwoniąc na 

numer: (22) 774 87 91.  

3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres Straży Gminnej  

w Nieporęcie: ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt.  

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie Ustawą o strażach 

gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795), przepisami 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji. 

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami RODO,  

w jednym lub większej liczbie określonych celów, jeśli spełniony jest, co najmniej 

jeden z poniższych warunków: 

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

➢ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 

➢ przetwarzanie jest niezbędne do podejmowanych przez Administratora działań 

i zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w oparciu o przepisy  

art. 6 ust.1 lit e RODO, 
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➢ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

6) Państwa dane przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 

realizacji zdań i celów przewidzianych dla Straży Gminnej. 

7) Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

8) Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom trzecim w związku  

z realizowanymi usługami, a także podmiotom świadczącym usługi  

i przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. 

9) Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni 

pracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych osobowych. 

10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

konkretnych celów, dla których zostały pozyskane lub przekazane, o ile przepisy 

nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres. 

11) Posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

uzupełnienia, korekty i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z przepisami RODO, do cofnięcia, udzielonej zgodnie z art. 

6 ust 1 lit. a RODO zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, przed jej 

cofnięciem. 

12) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, w sytuacji, w której 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego 

prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

13) Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkowe w sytuacji, 

gdy jest to wymóg prawny, a także dobrowolne w sytuacjach określonych  

w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

14) Państwa dane mogą być przetwarzane bez Państwa zgody, jeśli ich 

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów i zdań określonych  

w art. 6 ust.1 lit. c, d i e RODO.   
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CD: Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych przez 

Straż Gminną Gminy Nieporęt 

 

Ponadto, zgodnie z 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: 

1. Administratorem danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości jest Komendant Straży Gminnej Gminy Nieporęt z siedzibą  

w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którą można skontaktować 

się pisząc na adres Administratora ( Straż Gminna Gminy Nieporęt ul. Zegrzyńska 

10 H, 05-126 Nieporęt). 

3. Dane osobowe, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, 

przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Gminnej na 

podstawie art. 10 w zakresie realizacji zadań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795.)  

4. Straż Gminna na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji ustawowych zadań 

może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawiązanym z zapobieganiem  

i zwalczaniem przestępczości na warunkach określonych w Ustawie z dnia  

14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, osobie której dane są 

przetwarzane  przysługuje prawo do: 

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa)  

w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych 

osobowych, 

b) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub 

usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych.  

Komendant Straży Gminnej 

           Gminy Nieporęt 


