INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STRAŻY MIEJSKIEJ ZIELONEJ GÓRY W TRYBIE USTAWY DODO
W związku z realizacją wynikającą z rozdziału III i IV ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. 125
z dnia 22 stycznia 2019 r.) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:
1. Wskazanie administratora
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Zielona Góra
z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:
1) kontakt pisemny na adres: Straż Miejska Miasta Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078
Zielona Góra lub;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@um.zielona-gora.pl lub pod
numerem telefonu: + 48 68 457 56 06 lub;
3) kontakt osobisty w siedzibie Straży Miejskiej.
2. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych przez Straż Miejską odbywa się w celach:
1) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także kar, kar porządkowych i środków przymusu
skutkujących pozbawieniem wolności;
2) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego przepisów prawa w niezbędnym
zakresie.
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez straż miejską zadań
z zakresu utrzymania porządku publicznego zapisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) oraz innych aktach regulujących zasady postępowania
funkcjonariuszy straży miejskich, m.in.. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawie
Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia, a także przepisach wykonawczych do ustaw i aktach prawa miejscowego.
Straż Miejska wykonując zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, może przetwarzać dane
osobowe 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.), - 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 przepisów prawa.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W przypadku, gdy Straż Miejska nie pozyskuje danych osobowych bezpośrednio od Pana/Pani, personel
Straży przetwarza następujące kategorie danych:
1) dane identyfikacyjne;
2) dane adresowe i kontaktowe;
3) dane przetwarzane w ramach prowadzonych postępowań.
5. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, może powierzać przetwarzanie
danych osobowych.
6. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od
Pani/Pana pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego, a po jego
osiągnięciu przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z ustawami kompetencyjnymi,
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217).
7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, ani też nie przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Straż Miejska zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez personel
Straży, przysługują odpowiednie prawa wynikające z przedmiotowej ustawy. Przetwarzanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora uzyskania
informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do danych oraz uzyskania kopii lub wyciągu
z danych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo
do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), zajmującego
się ochroną danych osobowych na obszarze RP.
Wszystkie powyższe informacje oraz szczegółowe klauzule poszczególnych rodzajów usług
publicznych realizowanych przez UM są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip. zielonagora.pl w sekcji „Straż Miejska”.

