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"), niniejszym informujemy, że:
Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gmina Szastarka, reprezentowana przez Wójta Gminy,
adres: Urząd Gminy w Szastarce, Szastarka 121, 23-225 Szastarka, tel. 15 87-15-430, e-mail:
sekretariat@gminaszastarka.pl
1. 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: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl .
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, 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. w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów przetwarzania.
Podstawa prawna przetwarzania jest określona w:
- ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,
- ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
3. 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.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (w formie pisemnej notyfikacji).
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.) oraz zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją Kancelaryjną (10 lat).
7. Dane udostępnione mogą zostać w szczególności podmiotom.: lekarze, placówki medyczne i laboratoria, którym
zlecono badania, firmy ubezpieczeniowe, Starostwo Powiatowe, firmy szkoleniowe, właściwa Komenda Państwowej
Straży Pożarnej, ZUS, Urząd Skarbowy, podmioty prowadzące obsługę prawną, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.
oraz mogą zostać powierzone podmiotom prowadzącym obsługę na rzecz Administratora (np. IT, serwis oraz dostawa
oprogramowania, doradztwo, itp.).
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 zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, jak również Państwa dane
nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

