
 

STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKU 
UL. SKŁADOWA 11, 15-399 BIAŁYSTOK 

TEL. / FAX  (85) 869-67-50 

___________________________________________________________ 

                                                                                             
Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej w Białymstoku, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul Składowa 11,              

tel. 85 869 67 50, email: strazm@um.bialystok.pl; 

2. W Straży Miejskiej w Białymstoku wyznaczony został inspektor ochrony danych                                    

email: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 67 52; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przetwarzania danych osób zatrudnionych w Straży 

Miejskiej w Białymstoku, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych oraz art. 6 ust. 1 pkt. a-c i art. 88 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; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, Zakładom 

Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszu Zdrowia, Urzędom Skarbowym; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks Pracy i ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia 

(aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych. 

Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w przypadku, gdy dane                              

są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  

Usunięcie danych jest możliwe w przypadku gdy są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane 

profilowaniu; 

11. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej    

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

 

 

Podpis Administratora Danych 
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