KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 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 „RODO”),
informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. wizerunku utrwalonego przy użyciu
środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) jest Gmina
Zakroczym z siedzibą w Zakroczymiu przy ul Warszawskiej 7 reprezentowana przez
Burmistrza Zakroczymia, tel. 22 785 2145, mail; urzad@zakroczym.pl,
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.
2. Inspektorem ochrony danych jest Adam Włodarczyk, z którym można się kontaktować
poprzez pocztę elektroniczną na adres : iod@zakroczym.pl, lub listownie na adres:
Urząd Miejski, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Burmistrzu, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony
mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. c
RODO.
4. Monitoring obejmuje zewnętrzny i wewnętrzny teren Urzędu Miejskiego.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający
3 miesięcy od dnia nagrania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie
Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie
danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy
udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Urzędu.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie do 3 miesięcy zapis jest automatycznie
kasowany.
11. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

