Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu
wizyjnego jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
reprezentowana przez Burmistrza Piątku.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z powołanym przez Administratora - Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iodo@ugpiatek.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez urządzenia
nagrywające monitoringu wizyjnego (wyłącznie obraz) przetwarzane są w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, porządku publicznego i bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia.
4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Urzędu Miejskiego w Piątku –
wejścia i wyjścia z budynku, hole i korytarze na parterze i I piętrze budynku,
klatka schodowa, podwórko Urzędu oraz ciągi komunikacyjne bezpośrednio
przylegające do budynku Urzędu (chodniki i ulice: Strażacka i Rynek wraz
z miejscami parkingowymi).
5. Dane osobowe w postaci zapisu z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe w postaci zapisu z monitoringu wizyjnego przechowywane są
przez okres 30 dni od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu
w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie
terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po
tym okresie dane osobowe w postaci nagrania wizerunku podlegają zniszczeniu.
9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do treści
swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w granicach
określonych przepisami prawa.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
11. Dane osobowe co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania
zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
12. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego dostępny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej bip.ugpiatek.pl.

