
REJESTR WEJŚĆ/WYJŚĆ - Obowi ązek informacyjny  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr awie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie s wobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RO DO), informujemy, że w 
obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej PSP w O strowi Mazowieckiej, a tak że 
w ich bezpo średnim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejes tracja obrazu w 
postaci monitoringu wizyjnego.  

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant 
Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej Ostrowi Mazowieckiej; adres: 07-300 
Ostrów Mazowiecka ul. 11 Listopada 5 ; tel.: 29 746 32 00. 

2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Dany, z którym można 
skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej 
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl  lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa 
ul. Domaniewska 40 . 

3. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w rejestrze wejść/wyjść do obiektu Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przetwarzane będą 
w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i 
pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego 
będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator 

ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa 
oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami 
wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po 
upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące 
archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 
2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla 
Państwowej Straży Pożarnej.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych . 
9. Osoby których dane są przetwarzane posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 
00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w 
art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 


