
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB LEGITYMOWANYCH
Legitymowani i świadkowie zdarzenia użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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  (Dz.Urz.  UE L 119,  s.  1) dalej  RODO,  przekazuję
Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Współadministratorem Państwa danych osobowych są  Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security
Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o. oraz RD Invest Sp. z o.o.

2. Kontakt do Współadministratorów: adres e-mail: adres e-mail: sekretariat@konsal.pl, nr tel.: 58 622 53
51, adres: 81-212 Gdynia, Hutnicza 1.

3. Odpowiedzi  na  pytania  związane  z  ochroną  Państwa  danych  osobowych  prosimy  zgłaszać  za
pośrednictwem e-maila (podany w punkcie 2). 

4. Państwa dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w trakcie czynności legitymujących w
związku z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusy bezpośredniego lub broni palnej lub od osób trzecich
biorących udział w zdarzeniu, jeżeli Państwo odmawiają podania tych danych.   

5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia
lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. 

6. Mają  Państwo  prawo  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że administrator nie zachowuje zasad ochrony danych osobowych,
lub w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza. 

7. Współadministratorzy  będą przetwarzali  Państwa  dane  osobowe  wyłącznie  w celach raportowych –
prowadzenia  obowiązkowej  ewidencji  notatek  z  czynności  legitymowania  z  użyciem  środków  przymusu
bezpośredniego lub broni palnej, dochodzenia roszczeń, obowiązków umownych wobec zlecającego ochronę. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2018r. poz. 2142) w zw. z art. 51 ust. 1. w zw. z art. 54 ust. 1-3 ustawy o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834). 

9. Przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO:  przetwarzanie  jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (art. 51 ust. 1. w zw. z art. 54 ust. 
1-3 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834), art. 6 ust. 1 lit. d)
RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej (ochrona obiektu, osób), art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. obowiązki
umowne, dochodzenie roszczeń). 

10. Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  będą  podmioty,  które  zajmują  się  obsługą  kadrową,
administracyjną,  techniczną  biura,  biura  prawne.  Mogą  być  także  kontrahenci  współadministratorów  i  inne
podmioty, jeżeli jest to konieczne do realizacji usługi. Przekazujemy dane także na wezwanie instytucji i urzędów,
jeżeli tego wymagają przepisy prawa.

11. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub poza obszar UE.  

12. Państwa  dane  osobowe  przetwarzamy  przez  czas  wynikający  z  obowiązujących  przepisów  prawa  i
uzasadnionych interesów administratora lub Państwa (dochodzenie roszczeń). 

13. Jeżeli przekazali Państwo swoje dane osobowe dobrowolnie, w ramach zgody na ich przetwarzanie, to
informujemy,  że dane te  będą przetwarzane do czasu jej  cofnięcia.  Cofnięcie  zgody nie wpływa na ważność
przetwarzania przed tą datą. 

14. Dane nie są profilowane. 


