Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"
właściciel monitoringu informuje, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowane
przez Burmistrza z siedzibą w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@koniecpol.pl
tel.: (34)360 82 65
3) Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez
urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. Kamerę, - przetwarzane są w celu ograniczenia
występowania zjawiska rozboju i innych karalnych zachowań wobec Pana/Pani i innych osób, które
znajdują się w obszarze monitorowanym, a przebywają na nieruchomości, której właścicielem jest
Gmina Koniecpol oraz w celu ograniczenia występowania zjawiska wandalizmu, i innych karalnych
zachowań w stosunku do dóbr i mienia gminnego. Podstawą prawną ich przetwarzania bez
Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 9 ust. 2 pkt. g) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani
danych jest dopuszczalne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, którym jest
realizacja zadań ustawowych nałożonych na Gminę zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym. Do takich zadań należy m.in. zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli (np. podejmowanie działań mających na celu ograniczanie zachowań
karalnych) oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (np. przystanki
autobusowe, parkingi).
4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia
danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, po tym czasie dane osobowe
w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku są trwale usunięte.
7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania w uzasadnionych wypadkach.
8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne (m.in ze
względów technicznych) w związku z realizacją przez Gminę zadania ustawowego. Konieczność ta
wynika głównie z określonej sytuacji w której Pan/Pani się znajduje, tzn. korzystanie dobrowolnie
z mienia użyteczności publicznej np. parkowanie pojazdu na gruncie gminnym lub korzystanie
z przystanku autobusowego którego właścicielem jest Gmina. Na obiektach z których Pan/Pani
korzysta - widnieje stosowna informacja o ich monitorowaniu przez Gminę. W przypadku potrzeby
skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora
nagrania tj. Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowane przez Burmistrza.
11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej
decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

