Klauzula informacyjna dotycząca osób których dane umieszcza się w planach ratowniczych
opracowywanych przez Komendę, jeżeli dane pozyskiwane są od tych osób
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, ul. Seminaryjna 4, 99-400 Łowicz, kontakt
z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: (46) 830 25 50 lub pod
numerem faxu: (46) 830 25 69 lub pod adresem e-mail: kppsp06@straz.lodz.pl;
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w KW PSP w Łodzi możliwy jest pod
numerem telefonu: (42) 631 51 61, 695 232 441 lub pod adresem e-mail:
iod@straz.lodz.pl
2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji działań ratowniczych oraz
ich dokumentowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e Rozporządzenia.
3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w zarządzeniu nr
21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007).
4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
5. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna,
że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości udokumentowania i potwierdzenia udziału w działaniach
ratowniczych.
7. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. (22) 531 03 00, fax. (22) 531
03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

