
Klauzula informacyjna 

obsługa wypłat ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział  

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 

ćwiczeniach pożarniczych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lipna, plac 

Jana Dekerta 8, 87- 600 Lipno, adres e-mail: sekretariat@umlipno.pl, tel. 54 288 

42 11. 

2. W Urzędzie Miejskim w Lipnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: 

inspektor@cbi24.pl, tel. 575 002 176. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw 

związanych z obsługą wypłat ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział 

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

pożarniczych. 

4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora 

Danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 

2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez 

okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie 

z terminami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  

w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
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7. Z powyższych uprawnień można skorzystać uprawnień można skorzystać  

w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub 

drogą elektroniczną na adres: inspektor@cbi24.pl. 

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 
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