liięomacja o przot`^/aizafilu danycri oeobowych w z`Adązku z prov`radzeniem dz]ałań
raęown iczych pizez Jedhostk] och rony prz!ech^pożarow®j

Jjdnostki organizacyjne ochrony przoch^qożai"ęj, o których mowa w art. 15 ustawy
o ochronie pizeciwpożarowęj, przeoMarząią dane osobowe w związku z prowadzonyrni
działaniami nato`Amiczymj, w t}/m dane, które tTafiąją do systemu teleinfórrnaŁyffiriego

zwanego Systemem Wspomagania Dec)qji Państwowąi Straży Pożarnęi (SWD PSP),
o którym ma\^/a w ar(. 14g vvw. ustawy. Ninięjszy dokument jest związany z wypehieniem
oobowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Pariamentu Europęiskiego
i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 la^rmnla 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznim
w związku z pnzetwarzaniem danych osobowych i w sprav`rie 6wobodnego przemwu takich
dinych oraz uchylenia dyneldyv\q/ 95/46M/E (RODO),

Wspóhdm l hletratoizy danych
WŚpóladministnatonami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są: Komendant
Główny Państwowęj Straży Pożarnęj, komendanci wqjewódzcy Państvm^ęj Strazy Pożarnęi,
komendanci powiatowi (mięjscy) Pań8"mq?j Straży Pożarnęj] F`ektor..Komendant Szkoboły
GIÓwnęj Słuzby Pożamiczęi i komendanci szkól Państwowęi Straży Pożamej.

lnformaęje o siedzibach i clanych kontaktowych poszczególnych wspóhdministratorów są

dodępne na donJe hli]eiMnnAMr.eb=,oov.M{mtmAechcdk] ołm© Ep.
Wspólne łizgodhlenla między Współad mln lstmtomm i
WspóladministratoTzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych
z prz!etwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu W8pamagania Decyzji Państwowqj
SŁnaży Pożamęj. SzczegóŁ}/ uzgodnień są dostępne na stronie nwjśać acms masnaj sfmn)r z
apublikowanym pod=ialom zadoń)

Punkt kohtaktowy
WapóAadministraóorzy ustan wspólny pum kontaftowy do któnego nioźna zwracać się
z wazelklmi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w SystemLu
WspoWŚpomaganiaDecyzjiPaństwowąjStrażyPożamęj.Zapytanianależykierowaćnaadres
Pocd/ eleldmnicznęj iod®ka E)sE} aov. DI

Niezależnie od powyż3zego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób zv\riązan)m
z przewarzaniem ich danych osobo\Aq/ch wynikąjących z RODO wobec każdego ze
\ws^Bpóladministratorówodrębnie.

C®l, podstawa, sposób 1 zalmes przetymrzahia
Dane osobowe są przetwarzane w oparciu ałl. 6 ust 1 lit c, d i e RODO - w celu w celiiii
ochrony życia, zdnowia, mienia lub Środowiska przed pożanem, klęską żyvrioło\^a lub innim
mięjscowym zagrożeniem] w zaknesie niezbędnym do realizaęii zadań wynikąjących

z ustawy o ocmonie pizechAoożanowęj, uzyskane w związku z prowadzeniem dziabń
rato`miczych oraz obsługą zgłoszeń alamowych] o ldórych mowa w art, 2 pkt 2 ustawy
z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie po\^riadamiania ratunkowego,

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwovmj Sdaży Pożamej przetwarane są w
szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, któnm zgłoszenie doDtF cnz
oeób poszkodowanych, whaścicieli lub zaiządców obiektówt wobec których promdzcm eą
działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy pizńpisów
odnębnych ustaw. Dane osobowe podlegają pizeglądowi. nie rzadziej niż co 5 lat od dnla icl`
uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie pizez okres niezbędny do realizaęjl zadań
wynil(ających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do pańam trzeciego lub
organEacjj międzynarodowej. Podanie danych osobowych je§t wymogiem ustawowym i jest
obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegato
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, któłych dah® dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą w pizy3hguje prawo
do:

1. Źądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostawariia,

u§unięcia

lub

ogranic"`ia

przetwaizania

oraz wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwamnia;
2. wnie§ienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danyd`
O§obowych (00-193 Warszawa, iil. Stawki 2, tel. 22 53103 00, fax. 22 531 03 01,

!".uodo.gQti ), w §ytuacji stwierdzenia, Że przetwaizanie narusza przepisy
RDOD.

Ogranlc~[a
1. Wspóhdministratorzy na mocy ari.14h ust 2 ustawy o ochronie pizeciwpoźarowej
wykonują obowiązek infomacyjny o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rom przez
udostępnienie infomacji w Biuletynle lnfomaęji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej lub na swojej stronie intemetowej oraz w widoc=nym

mticu

w §iedzibie.

2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do
podania infomacji o okolitmościach zdarzenia, k[órego to żądanie dotyczy, w tym
daty i miej6ca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonaifi
poh]czenie dotyczące povriadomienia o zdarzeniu.

