Klauzula informacyjna – monitoring
wizyjny

Zgodnie z 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) –
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława
Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres email: sekretariat@chorzele.pl.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich
kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy
pod adresem e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub telefonicznie +48(29)751-65-62.
3. Podstawy prawne przetwarzania:
a) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
zgodnie z art. 9a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.
506 ze zm.)
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO).
4. Informujemy, że dane osobowe będą:
a) Przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 3,
b) Przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie
tego terminu nagrania będą niszczone),
c) lub od czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie
prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu.

do

zapewnienia dodatkowego

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

udostępniane

wyłącznie

podmiotom

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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będą

podlegały

zautomatyzowanemu

