
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Urząd Gminy
w Trzcianie, Trzciana 302, 32-733 Trzciana, reprezentowany przezWójta Gminy.

2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych, przysługuje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez
wykorzystanie poczty elektronicznej, pisząc na adres: dw.rodo@gmail.com lub telefonicznie:
797-719-567, jak również listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora,
umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji zadań
związanych z obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:
ubezpieczeniem, kierowaniem strażaków na badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia, realizacji
zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu pożarniczym,
wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia oraz w związku z wydaniem przez Starostwo Powiatowe
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Podstawa prawna przetwarzania jest określona
w:
- ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 620),
- ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 978 z późn. zm.).

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą
organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie m.in.: brak możliwości wykonania bezpłatnych badań lekarskich, szkoleń, wydania
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wypłaty ekwiwalentu i wynagrodzenia z
tytułu umowy zlecenia.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
jak również prawo do przenoszenia danych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: lekarze, placówki medyczne i laboratoria, którym
zlecono badania, firmy ubezpieczeniowe, Starostwo Powiatowe w Bochni, firmy szkoleniowe, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ZUS, Urząd Skarbowy.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym
z prawem ich przetwarzaniu.

9. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
jak również Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

……………………..
Podpis klienta


