Urząd Gminy w Popielowie

Klauzula informacyjna dotycząca
monitoringu wizyjnego Drogi Gościu.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)., dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Na terenie budynku Urzędu Gminy oraz ma terenie wokół budynku zainstalowano kamery wideo rejestrujące obraz w
trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku.
2. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6
ust. 1 lit. c i e ww. Rozporządzenia w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
4. Wchodząc na teren budynku oraz teren wokół budynku objęty monitoringiem, dobrowolnie wyraża Pani/Pan zgodę na
rejestrację swojego wizerunku. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na rejestrowanie jego wizerunku, nie powinna Pani/Pan
wchodzić w obszar objęty monitoringiem wizyjnym.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46090 Popielów, jest Wójt Gminy Popielów.
6. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy
w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl
7. Zarejestrowane dane będę przekazywane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek upoważnionych służb,
między innymi: Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarnej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym
nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora,
w tym profilowaniu.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
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