
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
dotyczący przetwarzania danych osobowych –  

WYKONYWANIE NIEODPŁATNEJ KONTROLOWANEJ PRACY NA CELE SPOŁECZNE 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, ul. Generała Nikodema Sulika 1, 16-200 
Dąbrowa Białostocka, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, 
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,   tel.: 504 976 690. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji obowiązku wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, oraz rejestracji przebiegu pracy, 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Podstawa prawna: Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, art. 34 §  1a pkt 1), 
art. 35 §  1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny wykonawczy, art. 6 ust 1. lit. c) i art. 10 RODO oraz inne, właściwe przepisy 
szczególne. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie  właściwy Sąd Rejonowy. Dane osobowe mogą byd 
przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przetwarzane również przez podmioty, z 
którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym 
udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony 
danych osobowych, wewnętrznym i zewnętrznym audytorom i kontrolerom.  

5. Administrator nie zamierza przekazywad Pani/Pana danych do paostw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 

6. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z klasyfikacją wynikającą z jednolitego 
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011r. ). 

9. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez właściwy Sąd Rejonowy. 
Sąd udostępnił Organowi dane zwykłe, w tym dotyczące skazania na wykonywanie pracy: 
podstawowe dane identyfikacyjne, w tym numer PESEL oraz pozostałe dane zawarte w 
orzeczeniu stanowiącym podstawę wykonywania pracy.  
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