
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych w Straży Miejskiej w Legnicy 

1. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Legnicy reprezentowana przez 

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica.  

2. W Straży Miejskiej w Legnicy powołano Inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych : e-mail sekretariat@sm.legnica.pl  nr tel. 76 72-33-180, Aleja 

Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica.  

3 Cele przetwarzania danych osobowych w Straży wynikają z zadań własnych określonych 

w statucie Straży Miejskiej w Legnicy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. 

4. Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy 

zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy 

prawa tak stanowią lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 

odrębnych umów. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

6. Okres przechowywania danych osobowych w Straży to czas niezbędny do osiągnięcia 

celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu ustania celu, 

w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody. 

7. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie innej przesłanki niż zgoda ma prawo  

dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach. Jeśli 

dane osoby dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo osoba taka ma prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej 

osoby narusza przepisy Rozporządzenia.  

9. Podanie danych osobowych jest konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania.  

10. Decyzje dotyczące osób nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
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