STRAŻ MIEJSKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 13 i 14 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) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości.
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PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI
Administrator Pani/Pana danych
Inspektor Ochrony Danych

Komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem:
iod@wodzislaw-slaski.pl lub telefonicznie: 32 459 05 72

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Odbiorcy danych

Ochrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych
Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu
drogowego
Współdziałanie z właściwymi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa,
katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem
przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.



o strażach gminnych


Administrator danych zawarł

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości

Podmioty z którymi

5 lat

umowy powierzenia


Urząd Miasta Wodzisławia
Śląskiego, ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski

przybycia właściwych służb, a także ustalenie,
w miarę możliwości świadków zdarzenia
Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń
użyteczności publicznej
Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby
wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania
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Przysługujące Pani/Panu prawa:



Prawo żądania dostępu do danych



Prawo żądania sprostowania danych



Prawo żądania usunięcia danych



Prawo żądania ograniczenia przetwarzania



Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Straż Miejska może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą,
uzyskane:
Obowiązek podania danych



w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,



z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska posiada dostęp na podstawie
odrębnych przepisów.

Strona 4|5

MONITORING WIZYJNY
Administrator Pani/Pana danych
Inspektor Ochrony Danych

Komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@wodzislawslaski.pl lub telefonicznie: 32 459 05 72

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas

Odbiorcy danych

przechowywania

Utrwalanie dowodów popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia



Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie



Podmioty z którymi Administrator

Przeciwdziałanie przypadkom

jest niezbędne do wykonania zadania

danych zawarł umowy powierzenia

naruszania spokoju i porządku

realizowanego w interesie publicznym

w miejscach publicznych

w związku z art. 11 ust 2 Ustawy z dnia

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław

Ochrona obiektów komunalnych

29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Śląski

30 dni



Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

i urządzeń użyteczności publicznej

Przysługujące Pani/Panu prawa:



Prawo żądania dostępu do danych



Prawo żądania usunięcia danych



Prawo żądania ograniczenia przetwarzania



Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne
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