
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 22 ust. 1ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję: 

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie, z siedzibą przy ul. 
Plac Kościelny 1 Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00. 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  
administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, 
zapobieganiem, wykrywaniem, i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i innych przepisach.  Straż 
Miejska zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w celu realizacji 
ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane 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. 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz 
administratora. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej , a 
po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym 
przepisów o archiwizacji. 

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia praw osoby 
w wyniku przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do 
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych 
osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w 
sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z 
obowiązku prawnego i nie występują nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja 
powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie danych.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na 
podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia prawa 
osób , których dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez 
przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości). 
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