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Wnioski i skargi

W sprawach skarg i  wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00- 18.00 interesantów przyjmuje
Komendant Powiatowy Policji.

Telefon do sekretariatu: 47 83-25-201.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Na podstawie 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 informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji

Olkusz, ul. Jana Pawła II 32

tel: 47 83 25-201

Komendant  Powiatowy Policji w  Olkuszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres
mailowy:iod.kpp@olkusz.policja.gov.pl

Pani/Pana  dane osobowe będą wykorzystywane w celu  rozpatrzenia  wniesionej/wniesionego przez
Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji  w Olkuszu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do

http://iod.kpp@olkusz.policja.gov.pl


państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje  także  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych
nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
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