Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w
związku ze stosowaniem fotopułapki
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), zwanego RODO - informuje się, że:
a. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku w związku ze stosowanie
fotopułapek jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek
26, 32-410 Dobczyce.
b. Można kontaktować się z wyznaczonym przez Burmistrza Inspektorem Ochrony
Danych
• pod adresem Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce;
• e-mail: iod@dobczyce.pl;
• telefon 12 37 21 700.
c. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9a ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Celem
przetwarzania Pani/Pana danych jest ustalenie sprawców czynów zabronionych
poprzez monitorowanie „dzikich” wysypisk.
d. Obszar monitorowany obejmuje miejsca najbardziej narażone na powstawanie
nielegalnych wysypisk.
e. Okres przechowywania nagrań z fotopułapek wynosi 30 dni. Po tym czasie dane z
monitoringu są trwale usuwane, chyba, że dane te będą nadal potrzebne do
postępowania prowadzonego przez organ ścigania.
f. Przetwarzany będzie wyłącznie obraz zarejestrowany przez fotopułapkę.
g. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.
h. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
i. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrań, otrzymania ich kopii
oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
j. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
k. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

