
 

 

 

 
Polityka Prywatności  

dotycząca osób, których dane przetwarzane są przez 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem Polityki prywatności jest udokumentowanie zgodnie z Rozdziałem III 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 (zwanym dalej Rozporządzeniem), przestrzegania 

praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską              

w Białymstoku. 

§ 2 

Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, 

której dane dotyczą 

1. Administrator danych podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i 

łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich 

informacji, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację 

na mocy art. 15–22 i 34 Rozporządzenia, w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie 

lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach również elektronicznie. Jeżeli osoba, której 

dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się 

tożsamość osoby, której dane dotyczą. 

2. Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy 

art. 15–22 Rozporządzenia. W przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2, administrator nie 

odmawia podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa 

przysługujące jej na mocy art. 15–22 Rozporządzenia, chyba że wykaże, iż nie jest w stanie 

zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. 

3. Administrator bez zbędnej zwłoki , a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania 

udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na 

podstawie art. 15–22. Rozporządzenia W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa 

miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od 

otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, 

z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie 

elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, 

której dane dotyczą, zażąda innej formy. 

4. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to 

niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane 

dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego 

oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

5. Informacje podawane na mocy art. 13 i 14 Rozporządzenia oraz komunikacja i działania 

podejmowane na mocy art. 15–22 i 34 Rozporządzenia są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której 

dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój 

ustawiczny charakter, administrator może:  

a)    pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia 

komunikacji lub podjęcia żądanych działań;  



b)    odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.  

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, 

spoczywa na administratorze. 

6. Bez uszczerbku dla art. 11 Rozporządzenia, jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co 

do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21 Rozporządzenia, 

może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane 

dotyczą. 

7. Informacje, których udziela się osobom, których dane dotyczą, na mocy art. 13 i 14, można 

opatrzyć standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób 

przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. Jeżeli znaki te są przedstawione elektronicznie, muszą 

się nadawać do odczytu maszynowego. 

§ 3 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas 

pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje: 

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe; 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania; 

d) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, 

e) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

ustalania tego okresu; 

g) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą (załącznik nr 1), ich sprostowania i uzupełnienia (załącznik nr 2), 

usunięcia (załącznik nr 3), ograniczenia przetwarzania (załącznik nr 4), przenoszenia danych 

(załącznik nr 5) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych (załącznik nr 6).  

 Na podstawie art.10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych, Straż Miejska 

w Białymstoku w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe,                       

z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak 

również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez 

wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w  sprawach o 

wykroczenia; 

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 W związku z powyższym prawa osób do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie mają zastosowania. 

h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) 

Rozporządzenia informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



i) informacje o prawie wniesienia skargi do UODO; 

j) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i 

jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych; 

k) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu; 

2. Wykonanie czynności wskazanej w pkt.1 nie ma zastosowania, gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami; 

b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, 

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem 

warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 89 ust. 1. Rozporządzenia; 

c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące 

prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; 

d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej 

przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym 

obowiązkiem zachowania tajemnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

……………………………………. 

Podpis Administratora Danych Osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności  

 

 

                                                                                                        Białystok, data  

 

 

 

 

UZYSKANIE OD ADMINISTRATORA POTWIERDZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

                                                     

 ...............................................  
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 ...............................................  
               dane kontaktowe 

 

 DO KOMENDANTA 

 STRAŻY MIEJSKIEJ  

 W BIAŁYMSTOKU 

 UL. SKŁADOWA 11 

 

 

 Na podstawie art.15 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, 

wnioskuję o udzielenie informacji, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące mojej osoby.  

 W przypadku przetwarzania moich danych osobowych proszę o wskazanie informacji dot. 

przetwarzania zgodnie z art.15 w/w Rozporządzenia. 

 Informacje proszę przesłać zgodnie z podanymi przez mnie danymi kontaktowymi* lub ustnie* w 

ustalonym wcześniej terminie. 

 

                                                                                         ........................................................ 

                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Polityki prywatności  

 

 

Białystok, data  

 

 

 

 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

                                                     

 ...............................................  
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 ...............................................  
               dane kontaktowe 

 

 DO KOMENDANTA 

 STRAŻY MIEJSKIEJ  

 W BIAŁYMSTOKU 

 UL. SKŁADOWA 11 

 

 

 Na podstawie art.16 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, 

wnioskuję o sprostowanie*/uzupełnienie* danych osobowych dotyczące mojej osoby w zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

                                                                                         ........................................................ 

                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Polityki prywatności  

 

 

                                                                                                  Białystok, data  

 

 

 

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)* 

 

                                                     

 ...............................................  
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 ...............................................  
               dane kontaktowe 

 

 DO KOMENDANTA 

 STRAŻY MIEJSKIEJ  

 W BIAŁYMSTOKU 

 UL. SKŁADOWA 11 

 

 

 Na podstawie art.17 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, 

wnioskuję o usunięcie danych osobowych dotyczące mojej osoby z powodu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

                                                                                         ........................................................ 

                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

* Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych, które jest 

niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Polityki prywatności  

 

 

                                                                                                           Białystok, data  

 

 

 

 

WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

                                                     

 ...............................................  
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 ...............................................  
               dane kontaktowe 

 

 DO KOMENDANTA 

 STRAŻY MIEJSKIEJ  

 W BIAŁYMSTOKU 

 UL. SKŁADOWA 11 

 

 

 Na podstawie art.18 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, 

wnioskuję o ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczące mojej osoby z powodu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

                                                                                         ........................................................ 

                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Polityki prywatności  

 

 

                                                                                                                Białystok, data  

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH* 

 

                                                     

 ...............................................  
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 ...............................................  
               dane kontaktowe 

 

 DO KOMENDANTA 

 STRAŻY MIEJSKIEJ  

 W BIAŁYMSTOKU 

 UL. SKŁADOWA 11 

 

 

 Na podstawie art.20 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, 

wnioskuję o przeniesienie danych osobowych dotyczące mojej osoby innemu administratorowi 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać nazwę i dane kontaktowe administratora) 

  

 

                                                                                         ........................................................ 

                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

* Prawo do przeniesienia danych osobowych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do Polityki prywatności  

 

 

                                                                                                         Białystok, data  

 

 

 

 

WNIOSEK DOTYCZĄCY SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

                                                     

 ...............................................  
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

 

 ...............................................  
               dane kontaktowe 

 

 DO KOMENDANTA 

 STRAŻY MIEJSKIEJ  

 W BIAŁYMSTOKU 

 UL. SKŁADOWA 11 

 

 

 Na podstawie art.21 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, 

wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczące mojej osoby z powodu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 

                                                                                         ........................................................ 

                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 


