
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o wydanie potwierdzenia wprowadzenia do ewidencji pojazdów abonamentowych strefy 

ograniczonego ruchu uprawniającego do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu ulic: 

Mariackiej, Stanisława oraz Mielęckiego w Katowicach przez Straż Miejską z siedzibą  

w Katowicach.  

 

 

        

              ………………………………….  

(podpis osoby wyrażającej zgodę) 

  
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 (Dz. U. UE L 119, s. 1)  - RODO  informuję:  

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Katowicach reprezentowana 

przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 18, 40-851 

Katowice; e-mail: straz.miejska@katowice.eu, tel. 32 4940200; 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Katowicach: 

iod.straz.miejska@katowice.eu, telefon służbowy  32 49 40 265;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wprowadzenia do ewidencji pojazdów 

abonamentowych strefy ograniczonego ruchu uprawniającego do wjazdu do strefy ograniczonego 
ruchu ulic: Mariackiej, Stanisława oraz Mielęckiego w Katowicach, podstawie Pani/Pana dobrowolnej 

zgody;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności wpisu do ewidencji,  

a następnie zgodnie z przepisami kancelaryjnymi przez 5 lat.;  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 

podmioty, z którymi Komendant Straży Miejskiej w Katowicach zawarł umowę na świadczenie usług 

serwisowych dla użytkowanych w Straży Miejskiej w Katowicach systemów informatycznych 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem; 

8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  Adres: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych 

osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanym w pkt 3.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

 

.  
            KOMENDANT  

STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH (-)  

    Paweł Szeląg 
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