KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO), informujemy, Ŝe:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej StraŜy PoŜarnej, z siedzibą w Brzozowie, ul. Mickiewicza 1, tel. 13 4341141,
fax. 13 4344000, e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzozowie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224, e-mail:
iod@podkarpacie.straz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań
ratowniczych w celu ochrony Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska przed poŜarem, klęską
Ŝywiołową lub innym miejscowym zagroŜeniem. Administrator przetwarza dane osobowe
osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których
prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpoŜarowej.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO,
w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiekcie
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzozowie i jego bezpośrednim
otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu
wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz
ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane
nadpisywane są na najstarszych danych juŜ istniejących. Dane dostępne są w czasie nie
krótszym niŜ 7 dni i nie dłuŜszym niŜ 30 dni od momentu zapisu.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz
nadrzędne jednostki organizacyjne Państwowej StraŜy PoŜarnej.
6. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, która złoŜyła podanie lub wniosek w sprawie,
w zakresie koniecznym do urzędowego załatwienia tej sprawy.
7. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym koniecznym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem
moŜliwości załatwienia sprawy.
8. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych, jak podmioty upowaŜnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
9. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niŜ okres wynikający
z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek
Państwowej StraŜy PoŜarnej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) Ŝądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
12. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO.

