
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami 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).  

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku z siedzibą 

w Szczecinku ul. Karlińska 15. Można się z nami kontaktować listownie ul. Karlińska 15,            

78-400 Szczecinek. 

Inspektor Ochrony Danych  

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Dudek, można się z nim kontaktować 

listownie na adres Administratora lub e-mailem na adres iod@sm.szczecinek.pl. Do IOD należy 

kierować sprawy dotyczycące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską w Szczecinku, 

w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na 

podstawie art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 928 z późn. zm.). Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych 

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

uzyskane: 

a. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia; 

b. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Prawa podmiotów danych 

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

a.  Do 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. 

b. Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia 

danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
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