
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Białej, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, 

tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa stawa z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. 
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany dla 

właściwej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych 
wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. Przez okres 5 lat. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 

9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
10. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 


