STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKU
UL.

SKŁADOWA 11, 15-399 BIAŁYSTOK
TEL./FAX

(85) 869-67-50

__________________________________________________________
Obowiązek informacyjny dla podmiotów zewnętrznych będących Wykonawcami umów
na rzecz Straży Miejskiej w Białymstoku
1) Administratorem Państwa danych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11,
15-399 Białystok; kontakt: strazm@um.bialystok.pl, 85 869 67 50;
2) W Straży Miejskiej w Białymstoku powołany został Inspektor ochrony danych,
kontakt: e-mail:mzajkowski@um.bialystok.pl, Tel. 85 869 67 52;
3) Państwa dane uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania
wykorzystujemy w następujących celach:
a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
b) Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych tj. wystawiania i przechowywania faktur
oraz dokumentów księgowych,
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas
wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO;
podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”); przez czas, w którym przepisy
nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny);

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora tj. zapisy ustawy o zamówieniach publicznych, Regulaminu
Straży Miejskiej w Białymstoku dotyczącego udzielania zamówień publicznych,
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Straży Miejskiej w Białymstoku;
5) Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa;
6) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
7) Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy;
8) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych
danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania;
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10) Podanie danych jest niezbędnym wymogiem (m.in. ustawowym, w przypadku
realizacji zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych) potrzebnym do
zawarcia i realizacji umów/umowy;
11) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu;
12) Straż Miejska 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.

