
 

 

       Manowo, 27 listopada 2020 r. 

Komendant Straży Gminnej 

ul. Szkolna 2 

76 – 015 Manowo 

 

Zarządzenie Nr 03/2020 

z dnia  27 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości”. 

 

 

Na podstawie art. 31 ust.4 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), zarządzam,  

co następuje: 

 

§1. Wprowadzam „Politykę Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.  

 

§2. Zobowiązuję osoby przetwarzające dane osobowe w zakresie zapobiegania  

i zwalczania przestępczości do zapoznania się z postanowieniami niniejszej Polityki i do 

ich przestrzegania.  

 

§3. Do przetwarzania danych osobowych przez Straż Gminną, w innym niż określonym w § 2 

zakresie, obowiązuje Polityka Ochrony Danych przyjęta w Urzędzie Gminy. 

 

§4.Traci moc zarządzenie nr 2/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  



 

 

Uzasadnienie 

 

Straż Gminna funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy. W zakresie 

zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa Straż Gminna objęta jest 

rozwiązaniami organizacyjnym, logistycznymi i technicznymi wdrożonymi w Urzędzie 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE                           

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), przy zastosowaniu niezbędnych 

środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. 

Straż Gminna przetwarza również dane osobowe w celach rozpoznawania, zapobiegania, 

wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. Warunki i zasady przetwarzania tych danych zostały uregulowane               

w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125). 

W związku z powyższym, dla ww. danych osobowych wdraża się „Politykę Ochrony Danych 

Osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości”. 

 


