KLAUZULE INFORMACYJNE
Pracownicy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy
PSP w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3. Z Inspektorem Ochrony Danych
można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z
zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974 r. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz
Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis
prawa będzie stanowił inaczej. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo
ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa
podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy
w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Funkcjonariusze
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy
PSP w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3. Z Inspektorem Ochrony Danych
można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z
pełnieniem służby z na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące
usługi na rzecz Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba,
ze przepis prawa będzie stanowił inaczej. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy
Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków
prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
Rozporządzenia.

Osoby nagrywane monitoringiem
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu jest
Komendant Powiatowy PSP Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3. Z Inspektorem
Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na
adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni. Osoba zarejestrowana
przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia
przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Przetwarzanie
nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby nagrywane na rejestrator rozmów
w Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu jest
Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3. Z
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc
maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia. Zapisy z rejestratora rozmów przechowywane będą przez okres 2 lat. Osoba
zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz
ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system rejestratora rozmów przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy
Rozporządzenia. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
świadczące usługi dla Urzędu
1. Informacje z zakresu ochrony danych osobowych przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem.
2. 2 Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy PSP w
Zwoleniu z siedzibą w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3W Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w
celu przedmiotowej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia . Odbiorcą Pana
danych osobowych są podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu
o uzasadniony interes Administratora. Posiada Pan prawo żądania dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, że
przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest
wymogiem, warunkiem zawarcia umowy . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a
konsekwencją ich niepodania będzie niepodpisanie przedmiotowej umowy. Przetwarzanie
podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Uczestnicy szkoleń organizowanych na podstawie prawnego obowiązku
szkoleniowego ciążącego na administratorze
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach szkoleń jest
Komendant Powiatowy PSP Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3. Z Inspektorem
Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na
adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 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) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych
osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje
Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy
Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości odbycia szkolenia. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Osoby składające skargi i wnioski
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach składania skarg i
wniosków jest Komendant Powiatowy PSP Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat
3.Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej
pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane
w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 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) . Posiada Pani() prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że
przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości złożenia skargi lub wniosku. Przetwarzanie nie
podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 i 4 Rozporządzenia.

Uczestnicy zawodów organizowanych przez Komendę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach zawodów jest
Komendant Powiatowy PSP Kozienicach z siedzibą w Kozienicach przy ul. Nowy Świat 3. Z Inspektorem
Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na
adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 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) . Posiada Pani() prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że
przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zawodach. Przetwarzanie nie podlega
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
Rozporządzenia.

Uczestnicy działań ratowniczo-gaśniczych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/45/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej (26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3, tel. 48 611 78 00, fax.48 611 78 88,
e-mail: kozienice@mazowsze.straz.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych Osobowych: (e-mail: ochrona.danych@mazowsze.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
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub
zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. 5.
Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych
ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są
przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
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. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. 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

