Załącznik nr 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Komendanta Szkoły Policji
w Słupsku w związku z sprzedażą zbędnych składników majątku ruchomego przez Szkołę Policji
w Słupsku.
Zgodnie z rozporządzeniem 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” :
1. Administratorem danych przetwarzanych w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły
Policji w Słupsku, adres: 76 – 200 Słupsk ul. Kilińskiego 42.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Policji w Słupsku można skontaktować się
poprzez e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku są przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a w zakresie w jakim podanie
danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Szkoły Policji
w Słupsku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO,
c) z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. d RODO.
4. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane są przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy
prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku na podstawie:
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
6. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania –
w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie
zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane
podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie i nie są
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
……..……………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzanie danych osobowych)

