
Klauzula informacyjna dotycząca skarg lub wniosków oraz informacji publicznej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (zwane dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej                        

w Rybniku jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy                                 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik. Z Administratorem danych 

można się skontaktować: 

• listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora, 

• poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl, 

• telefonicznie +48 32 42 27 254. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Kamilę Paliszewską,                     

z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 

• listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora, 

• poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl, 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

związanego ze złożoną skargą lub wnioskiem z rozdziału VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego lub złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej oraz 

w celu zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, 

w związku z obowiązkami określonymi w prawie krajowym. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator 

zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, 

jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu 

ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, 

doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych oraz pomocy prawnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną 

zatwierdzoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym 

u Administratora. 

6. Mają Pani/Pan prawo do:  

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

b. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO); 

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych                             

(art. 18 RODO); 



d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych                        

z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO); 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

f. w pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych 

przepisami RODO prawa nie będą realizowane. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak podania danych może 

skutkować pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpoznania. Składając skargę 

należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, bez tych danych skarga nie 

zostanie rozpatrzona. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 4 jest 

obowiązkowe i wynika z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 

r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Podanie 

innych danych jest dobrowolne. W przypadku żądania dostępu do informacji 

publicznej, podawanie danych osobowych nie jest obligatoryjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


