
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE 

RODO W KPP W WYSZKOWIE 

(klauzula informacyjna dot. oświadczeń majątkowych) 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

w związku z wejściem w życie: 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) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków 

w nim zawartych informujemy, że: 

 

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

w Wyszkowie, ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków;  

tel. 47-70-46-205, 

e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl 

 

2.Zgodnie z art. 37 RODO Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył 

w  podległej jednostce: 

Inspektora Ochrony Danych: Anita Śliwka 

tel. 47 70 46 203, 

e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl 

 

3.Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji 

w Wyszkowie:  

W KPP w Wyszkowie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, 

wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny 

z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z: 

Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, 

Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 

2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym 

policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób 

pełniących funkcje organów Policji. 

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest 

adekwatny do celów. 

Oświadczenia majątkowe są przechowywane przez 6 lat (stanowiska cywilne) i 10 lat 

(policjanci), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

4.Odbiorcy danych osobowych: 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 
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nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje prawo do: 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii 

oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie, którego dane 

osobowe są przetwarzane oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza zapisy RODO. 

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie 


