Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel
monitoringu informuje, że:
1) Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szubin z siedzibą: Urząd

Miejski w Szubinie przy ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, którą reprezentuje Burmistrz
Szubina.
2) Inspektorem

ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie jest Pan

Krzysztof Pukaczewski, adres do kontaktu e-mail: iod@szubin.pl.
3) Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia, zapewnienia

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie urzędu oraz zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.
4) Przetwarzanie

danych w systemie monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 9a

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 ustawy Kodeks pracy, co wyczerpuje
przesłanki art. 6 ust. 1c RODO.
5) Monitoring

obejmuje pomieszczenia wejście do siedziby, korytarze i ciągi komunikacyjne,

parking oraz chodniki przed urzędem.
6) Odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im

zapisu z monitoringu, w szczególności takie jak policja, prokuratura, sąd.
7) Pani/Pana

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji

międzynarodowej.
8) Pani/Pana

dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni, po tym czasie dane

osobowe w postaci nagrania Pani/Pana wizerunku są trwale usunięte.
9) Posiada

Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy
czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
11)

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na

terenie obiektów Administratora.
12)

Na obiektach z których Pani/Pan korzysta - widnieje stosowna informacja o ich

monitorowaniu przez Gminę. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących
Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania czyli Gminy
Szubin.
13)

Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania

zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

