BUDYNEK I TEREN POSESJI OBJĘTY
MONITORINGIEM WIZYJNYM
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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) informuję, że:
1. Administratorem danych nagranych przez kamery systemu monitoringu w budynku i na
zewnątrz Urzędu Gminy jest Wójt Gminy Pielgrzymka, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Pielgrzymka jest pod numerem tel.
76 8775013 wew. 19 lub adresem email: IOD@pielgrzymka.tel
3. Dane osobowe – wizerunkowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników, ochrony mienia oraz dla spełnienia obowiązku zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – art. 222 ustawy –
Kodeks pracy.
4. Kategoria danych osobowych: dane wizerunkowe klientów Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pielgrzymce oraz pracowników tych dwóch instytucji, których źródłem
są rejestratory systemu monitoringu.
5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja dla prowadzonych
postępowań w sprawach naruszeń bezpieczeństwa mienia Urzędu Gminy).
6. Zapisy monitoringu przechowywane będą w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące.
7. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub usuwanie danych
– stosownie do treści złożonego wniosku),
3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych
danych),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 , tel. 22 860 70 86.
8. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje
Panu/Pani prawo do:
1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych
w art. 21 RODO,
2) usunięcia danych,
3) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

