INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA ZIELONA GÓRA W TRYBIE ROZPORZĄDZENIA RODO
W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Straż Miejska Miasta Zielona Góra informuje
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.
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 i podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art.
6 ust.1 pkt a/b/c/d/e rozporządzenia ogólnego RODO;
a. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału
w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska (konsekwencją nie podania danych danych
osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego, np.
brak możliwości udziału w szkoleniu);
b. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in.
w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora
(konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);
c. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
np. podjęcia działań wiązanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu
przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej
(konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych);
d. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub
zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;
e. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami
ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym (konsekwencje związane
z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W przypadku, gdy Straż Miejska nie pozyskuje danych osobowych bezpośrednio od Pana/Pani, przetwarza
następujące kategorie danych:
1) dane identyfikacyjne;
2) dane adresowe i kontaktowe;
3) dane przetwarzane w ramachprowadzonych postępowań.
4. 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.
5. Obowiązek podania danych osobowych
W niektórych przypadkach podanie danych osobowych może wynikać z ciążącego na Panu/Pani obowiązku
prawnego. Informacje dotyczące konkretnych obowiązków oraz konsekwencji niepodania informacji są
przekazywane Panu/Pani w treści pism lub komunikatów Administratora.
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6. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty
uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie
usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w Straży.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów
lub wskazany w przepisach prawa.
8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Straży Miejskiej, podejmowane decyzje nie są oparte
o zautomatyzowane procesy przetwarzania danych osobowych, w tym profilowanie.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą
Straż Miejska zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku
gdy, (I) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
(II) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, (III) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się
przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (IV) dane przetwarzane są niezgodnie
z prawem, (V) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (I) osoba, której
dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, (III) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba, której dane dotyczą
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy Straż Miejska przetwarza
Pana/Pani dane osobowe oparte na przesłance prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
10. 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”.

