KLAUZULA INFORMACYJNA
„ IV Mistrzostwa w ratownictwie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu proszowickiego”
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 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),
informuje, że:
1. Administratorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Proszowicach (32-100 Proszowice, ul. 3 Maja tel.: 12 385 31 60, fax. 12 385 31 78, e-mail:
kppspproszowice@straz.krakow.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej z Straży Pożarnej w Proszowicach wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych z siedzibą w Krakowie, Pani Marta Szych – Florek (ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, tel.
12 639 91 15, e-mail: iod@straz.krakow.pl).
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO - w związku z organizacją
„IV Mistrzostw w ratownictwie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
proszowickiego”, zwanych dalej „Mistrzostwami”.
4. Podstawą prawną organizacji „Mistrzostw” jest art. 13 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z roku 2017 poz. 1204 z późn. zm.), a Twoje dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją „Mistrzostw” oraz do podjęcia niezbędnych
działań przed i po ich realizacji, tj.: sporządzenie karty zgłoszenia drużyny, realizacja materiału filmowego,
udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Proszowicach.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych innym osobom i podmiotom.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) 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.qov.pl) jeżeli
uznasz, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników
osobowych dotyczących Ciebie.
9. Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla komendy
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Drużyna OSP ………………………………………….. Proszowice, 9 czerwca 2018 r.
L.p.
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Nazwisko i imię

Podpis

