
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych / pełniących służbę                         

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, 

że:  

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, adres 26-800 Białobrzegi, ul. Kopernika 4; tel: 48 613 

22 81, fax. 48 613 47 81, e-mail: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl 

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach wyznaczony został 

Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl).  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z pełnieniem 

służby/wykonywaniem pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz ustawy                           

o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. oraz w celu związanym z zatrudnianiem na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz 

Administratora. 

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, chyba, ze przepis prawa będzie 

stanowił inaczej.  

6. Posiada Pani(n) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.  

7. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych; adres  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, 

e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 

Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych 

pracodawcy w stosunku do pracownika.  

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

Rozporządzenia. 


