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SM.052.1.3.2019  Gliwice, 10.06.2019 r. 

 SM.27244.2019/BF  
 

 Pani 

Krystyna Sowa 

Radna Rady Miasta Gliwice 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Łabędy 

 

 

 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.05.2019 r. złożone w Biurze 

Rady Miasta (data wpływu 29.05.2019 r. nr BR.0003.131.2019) uprzejmie 

informuję, że: 

1. Podanie danych osoby zgłaszającej zdarzenie jest dobrowolne, jednak w celu 

przeprowadzenia skutecznej interwencji często niezbędne.  

Jednocześnie informuję, że w celu realizacji ustawowych zadań (art. 10a ust 

1. ustawy o strażach gminnych z 27 sierpnia 1997 r.), Straż może 

przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 

lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak 

również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu 

seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia; 

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wszelkie dane osobowe w Straży Miejskiej w Gliwicach, są przetwarzane 

zgodnie z RODO1, ustawą z 14 grudnia  2018 roku o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości2 oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych3. 

                                                 
1Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), zwanym dalej RODO (Dz.Urz.UE L.119 z 4.5.2016 r., s.1 ze zm.) 
2 (Dz.U. z 2019 r. poz.125). 
3 (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 
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W zakresie bezpieczeństwa danych zgodnie z powyższymi aktami 

prawnymi, zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

oraz Polityka Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Gliwicach. 

W jednostce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym 

osoby mogą kontaktować się we wszystkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem ich danych osobowych w Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały 

opublikowane na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach 

w zakładce „Straż Miejska/Informacja o ochronie danych osobowych” oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Informacja o ochronie danych 

osobowych”. 

Mając na uwadze Pani pismo oraz zapewniając odpowiednie 

bezpieczeństwo danych osobowych, informuję, że 31.05.2019 r. Inspektor 

Ochrony Danych przeprowadził szkolenie dla pracowników na którym zostały 

przypomniane zasady przetwarzania danych osobowych oraz procedury 

zawarte w Polityce Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Jednocześnie zapewniam Panią, że strażnicy nie ujawniają danych osób 

zgłaszających. 
 
Sporządziła: 
BOŻENA FREJ – Inspektor Ochrony Danych 

nr telefonu: 32 338 19 72 
 

Komendant 

Straży Miejskiej w Gliwicach 

/-/Janusz Bismor 
(podpis elektroniczny) 

 
Załącznik: 
- informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Straży Miejskiej w Gliwicach 

 
Otrzymuje: 

1. Adresat – tylko elektronicznie (podpis elektroniczny) 
2. Aa. 

 
Do wiadomości 
− Sekretarz Miasta Pan Andrzej Karasiński – tylko elektronicznie 


