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Straż Miejska w Gliwicach 

 
 

Wnioskodawca………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

 

 

Adres zameldowania………………………………………………………………….... 
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 

 

Adres do korespondencji…………………………………………………………..…... 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 

 

Telefon…………………………………………………………………………………... 
(stacjonarny, komórkowy) 

 

 

PESEL………………………………………………………………………………..….. 

 

 

 

FORMULARZ WNIOSKU 
 

Pani/Pan ……………………………………………………………..wnosi, o: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gliwice, dnia …………….. 
.…………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

  

 

Straż Miejska w Gliwicach 

ul. Bolesława Śmiałego 2A 
44-121 Gliwice 

www.smgliwice.pl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sekretariat: 

tel.  32 338-19-72 

fax. 32 332-47-50 

sm@sm.gliwice.eu 
 

Dyżurny: 

tel. alarmowy: 986 

tel.  32 231-69-55 

fax. 32 338-19-80  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIP: 631-22-56-965 

REGON: 276706186 
 

 

NIP: 631-22-56-965 

REGON: 276706186 
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ 

STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH 

 

Zgodnie z art. 13 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), dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych w Straży Miejskiej w Gliwicach jest 

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować 

z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem e-mail iod@sm.gliwice.eu 

lub wysyłając korespondencję na adres: Straż Miejska w Gliwicach, 

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Straż Miejską w Gliwicach odbywa się w celu 

rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2018 r., poz.2096) 

oraz rozpatrywania petycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(tj. Dz.U z 2018 r., poz.870). 

4. Przetwarzanie danych osobowych w Straży Miejskiej w Gliwicach odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 i 223 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przyjęcia 

i rozpatrzenia skargi.   

5. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych pozostają podmioty świadczące usługi na rzecz 

Straży Miejskiej w Gliwicach, w zakresie w jakim jest to niezbędne do rzetelnego 

rozpoznania wniesionej skargi, organy/komórki kontrolne działające na mocy przepisów 

prawa, uprawnione organy publiczne. 

6. Dane osobowe będą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującym 

w Straży Miejskiej w Gliwicach jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym 

na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Będą i są one 

przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, o którym 

mowa powyżej, a także przepisami powszechnie obowiązującymi w zależności 

od obowiązków ustawowych nałożonych na Straż Miejską w Gliwicach w tym zakresie. 
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7. Pana/Pani* danych osobowych Straż Miejska w Gliwicach nie zamierza przekazywać 

do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów 

Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. 

8. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach i z ograniczeniami 

wynikającymi RODO. 

9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej w Gliwicach na podstawie RODO 

nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


