KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. prowadzenia postepowań administracyjnych I i II-instancji
(zgodnie z art. 127 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego i art. 12 Ustawy
z dn. 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej)

Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem)
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (83 – 300 Katuzy ., ul. 3 Maja 16A,
tel.
(58)
681-13-51,
fax.
58
685-30-55
,
e
–
mail:
sekretariat.kartuzy@straz.gda.pl ).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.gda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania
ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej tj. pełnienia funkcji organu
wydającego decyzje I i II instancji, mających na celu wypełnienie obowiązku
w zakresie sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e)
Rozporządzenia.
4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy
przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz
administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny
z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane
osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od
kategorii archiwalnej.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe
na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu
okresu archiwizacji,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki
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2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do
ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

