
Załącznik nr 6 do Polityki Ochrony Danych Osobowych  

w Straży Miejskiej w Mielcu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM 

PRZESTĘPCZOŚCI W STRAŻY MIEJSKIEJ W MIELCU 

 

Zgodnie z art. 22 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych                 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komendant Straży Miejskiej w Mielcu 

informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej                        

w Mielcu jest Komendant Straży Miejskiej, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w Straży Miejskiej w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych                                           

w Straży Miejskiej w Mielcu za pomocą adresu iod.sm@um.mielec.pl, tel. 17 7874422. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 23 ust. 

1 Ustawy z dn. 14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych                               

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ), w celu rozpatrzenia wniosku o 

zabezpieczenie danych z monitoringu miejskiego. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przesyłane lub udostępniane innym właściwym organom, 

państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej po uprzednim zweryfikowaniu, w miarę 

potrzeby i możliwości, prawidłowości, kompletności i aktualności tych danych. (art. 21 ust. 1 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 

celów ich przetwarzania (art. 31 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo do uzyskania na Pani/Pana wniosek od Administratora informacji, czy Pani/Pana 

dane są przetwarzane; 

b. prawo dostępu do danych osobowych na Pani/Pana wniosek; 

c. prawo do wystąpienia z wnioskiem do Administratora o niezwłoczne uzupełnienie, 

uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych, gdy dane te są niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe; 

d. prawo do wystąpienia w wnioskiem do Administratora  o niezwłoczne usunięcie danych 

osobowych, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych                               

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).  

7. W przypadku powzięcia wiadomości o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Miejskiej 

w Mielcu Pani/Pana danych osobowych lub otrzymania informacji o takim naruszeniu od 

Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych (art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z udzieloną zgodą na 

przetwarzanie. Nie podanie danych osobowych zawierających co najmniej imię, nazwisko i 

adres korespondencyjny będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o 

zabezpieczenie danych z monitoringu miejskiego (art. 28 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości). 
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