
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Centralnej Szkoły Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie. Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64, tel. 

(34) 34-77-100, fax. (34)34-77-104, e-mail: cspspcz@cspsp.pl 

2. W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych   bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz. Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. 

Sabinowska 62/64, tel.(34) 34-77-617, fax.(34) 34-77-104, e-mail: iod@cspsp.pl oraz 

andryszkiewiczd@cspsp.pl 

3. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa: 

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania 

informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność 

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, 

czy przetwarzaniu danych, 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W 

przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy 

jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z 

prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o 

ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych 

danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie 

przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie 

jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po 

rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych 

sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy 

do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, 

praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem. 

4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, 

gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. 

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych 

w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. 



Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być 

przetwarzane. 

6. Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  

w formie profilowania. 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. 

W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne 

do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami danych będą jednostki organizacyjne 

PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty z którymi mamy zawarte 

umowy powierzenia danych. 

9. Cel oraz podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przedstawia poniższa tabela: 

 

CEL PRZETWARZANIA: Administrator przetwarza dane w celu realizacji procesu naboru na dzienne 

Studium Aspirantów oraz realizacji i dokumentacji procesu nauczania i promocji w związku z tym 

działalności dydaktycznej CS PSP w Częstochowie. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA : 

Art. 6 ust 1 lit c RODO – wypełnieni obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda 

osoby której dane dotyczą; Art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

– realizacja zadań w interesie publicznym; 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji. Okres przechowywania danych 

osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest 

zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku danych na 

przetwarzanie, których udzielono zgody do czasu jej 

cofnięcia. 

 

CEL PRZETWARZANIA: Administrator prowadzi monitoring wizyjny na terenie obiektów należących do CS PSP 

w Częstochowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony pracowników CS PSP  

w Częstochowie, pozostałych osób przebywających na terenie CS PSP w Częstochowie oraz mienia. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA : 

Art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z Ustawą z dnia 26 

czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy oraz Ustawą z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: 

Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane 

nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z 

tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż do 90 dni od 

momentu zapisu. 

 

 

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

          (data)                    (czytelny podpis) 

 


