Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach kontroli transportu
drogowego.
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r.,
poz. 125) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej.




adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
telefon: +48 22 500 40 00 (centrala)
e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej
sprawuje inspektor ochrony danych:





Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl
tel. 22 500 40 35.

W sprawie sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą można się również kontaktować
z IOD BiOSG wysyłając korespondencję na adres woi.biosg@strazgraniczna.pl
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz art. 1 ust.2 pkt
5 i 12 ustawy o Straży Granicznej oraz innych przepisów w celu realizacji ustawowych zadań.
Państwa dane przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym
na administratorze wynikającym m.in. z realizacji zadań określonych w ustawie o Straży
Granicznej – tj. obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i
porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie
właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej, obowiązkiem zapobiegania
transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę
państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i
promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych.
4. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu
następujące uprawnienia:



prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;





prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy - dane osobowe
zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
• dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych, a zgodnie z
prawem podlegają one usunięciu.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Graniczna przetwarza dane osobowe głównie na
podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie
przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na
przepisach prawa.
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży
Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia postępowania a po jego zakończeniu
przez okres wskazany w przepisach prawa w tym określony w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt Straży Granicznej.
7. Odbiorcy danych.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być
ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.

