
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji  

w Augustowie z siedzibą przy ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów. 

2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji  

w Augustowie wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów,  

e-mail: iod.kpp@augustow.bk.policja.gov.pl Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KPP  

w Augustowie. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej 

przez Panią/Pana petycji, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy o petycjach (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia  

i cofnięcia zgody w określonych przepisami przypadkach. Powyższe uprawnienia mogą podlegać 

ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych.   

9. Podanie danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach jest warunkiem 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji. 

Nieudostępnienie administratorowi powyższych danych skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez 

rozpoznania.  

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
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