Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – świadczenie ratownicze.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Skępe z siedzibą,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 8521, email: sekretariat@skepe.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@skepe.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu przyznania
świadczenia ratowniczego.
4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust.
1 RODO przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych
strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie
świadczenia ratowniczego.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji oświadczenia pod względem wiarygodności
o przyznanie świadczenia ratowniczego i przekazania ich do właściwego Komendanta
Powiatowego.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na mocy przepisów
prawa.
8. Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu,
dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do
danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy obowiązującego prawa.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
wykorzystywane w celu profilowania.

