Klauzula informacyjna

Monitoring
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta Gminy, Aleja
Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów.
II.
Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Nieborów” lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także
zabezpieczenia infrastruktury i zasobów należących do Urzędu Gminy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
IV. Okres przechowywania danych
Nagrania obrazu monitoringu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych
nagrań można zidentyfikować, administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływanie ww. okresu uzyskane
w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane, pracowników i innych osób, których w wyniku tych
nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
V.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze,
konserwatorzy systemu monitoringu.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860-70-86.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

