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    Informacje dotyczące danych osobowych:

1) administratorzy Pani/Pana danych osobowych:
    Kancelaria Sejmu i Komendant Straży Marszałkowskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;
    w ramach współadministrowania Kancelaria Sejmu i Komendant Straży Marszałkowskiej są odpowiedzialni za
    wykonywanie praw osób, których dane osobowe przetwarzają;
2) punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych:
     a) korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
     b) e-mail: iod@sejm.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 pkt 2
     ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1
     pkt 3 tej ustawy w celu wydania przez Komendanta Straży Marszałkowskiej karty wstępu byłego posła/senatora; 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
     otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wydania karty wstępu byłego posła/senatora i ich
     niepodanie będzie skutkowało odmową wydania tej karty;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Straż
     Marszałkowską i będą usuwane nie później niż po upływie kadencji Sejmu następującej po kadencji, w której zostały
     zebrane;
7) przysługuje Pani/Panu:
     a) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
     b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania
         Pani/Pana danych osobowych;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana
     zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

- W Straży Marszałkowskiej istnieje możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia do karty wstępu byłego posła/senatora.

Niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

- W przypadku utraty karty wstępu byłego posła/senatora albo zmiany danych uwidocznionych na tej karcie należy ponownie złożyć wniosek o jej wydanie.

- O utracie karty wstępu byłego posła/senatora oraz o zmianie danych objętych wnioskiem należy niezwłocznie powiadomić dział przepustek Straży Marszałkowskiej.


