Klauzula informacyjna dot. monitoring wizyjnego – budynku Urzędu Gminy i Miasta
Dobczyce - dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanego
RODO.

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH

Może się Pani/Pan kontaktować 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;
- tel. 012 37 21 700.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
1) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z art. 9 a ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zgodnie
art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator
ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa;

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu
z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu
wizyjnego podlegają zniszczeniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH
DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

INFORMACJA O WYMOGU
PODANIA DANYCH

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych
osobowych przez Administratora.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PRZETWARZANIU

Dane osobowe nie będą podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Monitoring obejmuje wyjście z budynku Urzędu, pomieszczenia korytarzy na parterze, na
pierwszym i drugim piętrze budynku oraz salę konferencyjną.
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

