KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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, że:
§1
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Radomsku, ul. Żeromskiego 19, 97-500 Radomsko.
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź, wyznaczony został dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, z siedzibą w Radomsku, ul. Żeromskiego 19,
97-500 Radomsko, Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@straz.lodz.pl
§2
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 13 ust.
1 i 2 RODO w związku z:
1.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,
2. Prowadzeniem postępowania administracyjnego w tym:
a) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
b) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;
c) ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
d) ustalanie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art.
269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
e) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej;
f) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
g) wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz
okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
h) zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i
formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;
3.Rekrutacją kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
4.Realizacją umów i porozumień;
5.Prowadzeniem szkoleń członków OSP
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6.Prowadzeniem konkursów;
7.Realizacją obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie,
§3
Administrator informuje, iż w związku z przetwarzaniem danych wymienionych w §2
przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
2. Prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
4. Prawo do przenoszenia danych;
5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
6. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2,tel. 22531 03 00,fax. 22531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
§4
Administrator informuje iż w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z praw ujętych w § 3,
za wyjątkiem sytuacji o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 w których podanie danych jest
obowiązkiem ustawowym i jest obowiązkowe, niepodanie danych osobowych w zależności
od konieczności przetwarzania danych skutkować może:
1. Brakiem możliwości wszczęcia postępowania w sprawie;
2. Brakiem możliwości zawarcia umowy;
3. Brakiem możliwości realizacji umowy i wszczęcie w związku z tym postępowania
odszkodowawczego dla strony umowy;
4. Brakiem możliwości przystąpienia do procesu rekrutacji do służby;
5. Brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie;
6. Brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu dla członków OSP.
§5
1. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów
odrębnych ustaw.
2. 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)
3. 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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