Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
Rozporządzeniem 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 (dalej „Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) i art. 13 ust. 1 i 2 RODO
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest
Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie. Adres: ul. Warszawska 44/9, 49-200 Grodków;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: dziadkiewicz.kancelaria2@onet.pl;
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
monitorowanym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych.
4. Monitoring wizyjna miasta składa się z 16 kamer w skład których wchodzą 4 kamery
stacjonarne zlokalizowanie przy ul. Warszawskiej 44/9 na budynku siedziby Straży Miejskiej
oraz w poczekalni dworca PKS przy ul. Warszawskiej 44.
Pozostałe kamery obrotowe zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Warszawska 44,
Warszawska 17, Warszawska 4, ul. Sportowa 3, Rondo Solidarności ul. Sienkiewicza, Park
miejski ul. Krakowska – plac zabaw, miasteczko rowerowe, skatepark, ul. Rynek 24, ul.
Rynek 9, Rondo ul. Sienkiewicza-Morcinka, skrzyżowanie ul. Wrocławska-Szpitalna.
Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie wniosku w oparciu o przepisy prawa w tym m.in. Policja, Prokuratura, Straż
Miejska;
5. Dane osobowe osób objętych monitoringiem nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO;
6. Zapisy monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań)
maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach
określonych w art. 15 RODO oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych
przypadkach. Wszystkie wymienione prawa wymagają formy pisemnej (np. zgody,
oświadczenia);
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Dane osobowe objęte monitoringiem nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

