
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w związku z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta 
Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Miastem Jasło można się skontaktować poprzez adres 
email urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator – Miasto Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl, lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
 ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, 
 kontroli publicznego transportu zbiorowego,  
 ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii 

technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń, 

 zabezpieczenia miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem 
osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu 
przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia, 

 ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
 ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
 doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu 
innych osób. 

 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o strażach 
gminnych. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o strażach 
gminnych  służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym 
podmiotom wskazanym w w/w ustawie.  

PRZEKAZANIE 
DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz 
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w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest 
prawna opieka, np. danych dzieci. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI,  W TYM 
PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 
będą profilowane. 

 


