Klauzula informacyjna
w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego
w gminie Zawadzkie
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku działania systemu
monitoringu jest Burmistrz Zawadzkiego (Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa
13, 47 – 120 Zawadzkie).
2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie gminy Zawadzkie.
3. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 6 ust. 1
lit. e 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 85/46/WE.
4. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD
można kontaktować się pod adresem: iod@zawadzkie.pl, tel. 77 4623 117.
5. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać
udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe są rejestrowane w formie elektronicznej, tj. obrazu, które są
przechowywane do 2 miesięcy, a następnie te dane są nadpisywane. W przypadku, gdy
nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich
danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
11. Na terenie gminy Zawadzkie kamery zlokalizowane są w następujących miejscach:
1) Zawadzkie – ul. Powstańców Śl. – na terenie rekreacyjnym – wyspy;
2) Zawadzkie – ul. Powstańców Śl. – wieża ciśnień;
3) Zawadzkie – ul. Dębowa 13 – skierowana na skatepark;
4) Zawadzkie – ul. Dębowa 13 – skierowana na teren rekreacyjny położony na
skrzyżowaniu ulic Dębowa i Świerklańska;
5) Zawadzkie- ul. Powstańców Śl. – na budynku Żłobka Miejskiego-4 kamery
(obejmują teren boisk sportowych Orlik).
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