KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING
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 prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 2016.119.1
oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) (dalej „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Gmina Andrespol
reprezentowana przez Wójt Gminy Andrespol, ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 212 24 40, email: ug@andrespol.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem ul. Rokicińska 126, 95-020 Łódź; email: iod@andrespol.pl ; tel. 42 213 24 40.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie:
1) art. 9a i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
podstawą prawną do ich przetwarzania jest więc art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
1) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz
ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową;
2) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz petentów w Urzędzie;
3) ochrony mienia Gminy Andrespol oraz Urzędu Gminy w Andrespolu.
5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać i udostępnić wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom
prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze oraz inne osoby lub podmioty upoważnione przez
administratora.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu
wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub
może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres
niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
9. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

