Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z monitoringiem wizyjnym w Urzędzie Gminy Stanisławów
W związku z realizacją wymogów 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) (zwane dalej „RODO”),
Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy
ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem
ochrony danych (zwanym dalej IOD) wyznaczonym przez Administratora: pocztą tradycyjną na adres:
IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub na adres e-mail: iod@stanislawow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie na podstawie art. 22² ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 9a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
celu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w miejscu publicznym, utrwalenia
przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektu komunalnego i urządzeń użyteczności publicznej
4. Pani/Pana danych dane osobowe mogą być przekazane i udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi sądy, organy ścigania, oraz
innym podmiotom publicznym legitymującym się interesem prawnym w pozyskaniu danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 30 dni, a następnie są automatycznie
I bezpowrotnie kasowane; w ich miejsce w pętli nagrywane są kolejne bieżące obrazy. przepisami
dotyczącymi archiwizacji. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do
wymienionych w ust. 3 celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres
nieprzekraczający 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W
przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) do sprostowania (poprawiania) danych;
3) do usunięcia danych osobowych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych;
5) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
7. Rejestracja Pana/Panią danych osobowych przez Administratora danych jest wymogiem ustawowym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

