
Klauzula informacyjna dotycząca monitoring wizyjnego 

 

Informujemy, iż na terenie oczyszczalni ścieków w Dobczycach,  

ul. Jagiellońska 45a funkcjonuje monitoring wizyjny. 

Na podstawie art. 13. 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie                           

o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 

26, 32-410 Dobczyce, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można                                                  

się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty e-mai: iod@dobczyce.pl.  

3. Monitoring wizyjny, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c RODO, prowadzony jest                        

w celu:  

a) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z art. 9a 

ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994); 

b) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania                            

w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 917).  

4. Monitoring obejmuje bramę wjazdową na teren oczyszczalni ścieków, place manewrowe 

i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy budynku oczyszczalni.  

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych                 

do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu 

z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania,                        

a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem  w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie  obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, 

wynikający z przepisów prawnych. 

8. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  

poddawane profilowaniu.   

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony 

danych osobowych.  

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce  

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(22(2))par(2)&cm=DOCUMENT

