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Jak złożyć petycję do Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

tel. 47 751 50 40 w dni urzędowania organu w godzinach 8:00 – 15.00  

faks numer 47 751 50 74

Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adres mailowy: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  wykorzystywane  w  celu  udzielenia  Pani/Panu  odpowiedzi  na  wniesioną  przez

Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 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 do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku

niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Petycję można złożyć:

 w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
85-090 Bydgoszcz 

http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/javascript:void(location.href=


Powstańców Wielkopolskich 7

w formie elektronicznej:  
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:  petycje-
kwp@bg.policja.gov.pl

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą KWP w Bydgoszczy
a platformie e-PUAP

faxem – numer: 47 751 55 74

osobiście w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7;
we wtorki w godz. 8:00-17:30
w pozostałe dni tygodnia (za wyjątkiem weekendów i dni świątecznych)
w godz. 8:00-15:00.

Petycje złożone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
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