
KLAUZULA INFORMACYJNA  

w postępowaniu w sprawach prowadzonych w SG Kobylnica 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 14 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Straż Gminna  z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/2 

przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, imię ojca, nr PESEL, 

data i miejsce urodzenia, adres i miejsce zamieszkania i innych danych osobowych w związku z prowadzonymi 

na podstawie art. 10 i 11 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych(t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1795) 

i innych ustaw szczegółowych czynności administracyjno prawnych informujemy że: 

• Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Kobylnicy z siedzibą ul. 

Wodna 20/2, 76- 251 Kobylnica, adres email: sg.pder@kobylnica.pl; 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: adres e-mail: 

j.mielczarek@kobylnica.eu; 

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów 

zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

• Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy powierzy przetwarzanie danych 

osobowych; 

• Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

strażach gminnych oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży 

gminnych. 

• Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej; 

• Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie obowiązujących przepisów przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wynikającego z niego obowiązku prawnego 

przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kontroli; 

• Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora: 

• dostępu do swoich danych osobowych , 

• sprostowania danych osobowych- w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe, 

• usunięcia danych osobowych- w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z 

naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nie udostępnianiu tych danych 

odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowość lub 

nieprawidłowość nie można stwierdzić lub Pani/ Pana dane osobowe, podlegające usunięciu muszą 

zostać zachowane do celów dowodowych; 

• 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 pózn. zm.) prawa osób, które dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie i na podstawie przewidzianym 

przez przepisy regulujące te postępowania ( art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganie i zwalczaniem przestępczości); 

• Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych ( PUODO) ul. Stawki 2, 00- 193 

Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych naruszają obowiązującej ustawy. 
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