
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 ogólna 

 
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) informujemy, iż: Administratorem 

Państwa danych osobowych jest: 

 

Komendant Straży Gminnej w Obrowie 

z siedzibą w Obrowie ul. Osiedlowa 1. 

Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób:  

1) listownie na adres siedziby:  

ul. Osiedlowa 1, 87-126 Obrowo 
2) e-mailowo: sg.obrowo@obrowo.pl  

3) telefonicznie 56 610 67 31. 

 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych z, którym  możecie Państwo się kontaktować wysyłając e-mail: na adres iod@obrowo.pl. 

 
1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 13 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) zakresie 

niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 

ust.1 oraz art. 10 a ustawy z dnia 29 sierpni 1997 r. o strażach gminnych, a są nimi zadania w 

zakresie ochrony porządku publicznego oraz wynikające innych  ustaw i aktów prawa 

miejscowego.  

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora posiadają Państwo prawo do: 

1) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia 

praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

2) żądania od administratora  dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych 

osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

3. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: sądy, organy ścigania, 

podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora,  podmioty świadczące 

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Obrowie, które 

będą realizować ustawowe zadania Gminy Obrowo  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.  

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora  

w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora 

tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne 

wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również 

przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak: 

1) do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,  

2) do chwili przedawnienia roszczeń. 

 

5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 

mailto:iod@obrowo.pl

