Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze
złożonym podaniem o wydanie zaświadczenia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwanego dalej „RODO” informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym podaniem
o wydanie zaświadczenia jest Komendant Główny Straży Granicznej:
o adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
o telefon: +48 22 500 40 00 (centrala)
o e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać
informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
o listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Dyrektor Biura
Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości
100, 02-514 Warszawa,
o za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres
e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl
o telefonicznie: 22 500 40 35.
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wnioskowanego zaświadczenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. „c” Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w związku z art.
217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).
4. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
prawa jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we
własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
Straż Graniczna nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych mających siedzibę w państwie trzecim.
6. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane w Straży Granicznej.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania
wnioskowanego zaświadczenia lub odmowy jego wydania i przechowywane przez okres
wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym określony w Jednolitym
rzeczowym wykazie akt Straży Granicznej.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują
Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy
lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Graniczna przetwarza dane osobowe głównie na
podstawie przepisów prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą
Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie
opierała się na przepisach prawa.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionego
podania o wydanie zaświadczenia. Nie podanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia podania oraz wydania zaświadczenia.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży
Granicznej Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
poddane profilowaniu.

