KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest Wójt
Gminy Pakosław.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail
iod@pakoslaw.pl.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zabezpieczenia urządzenia zewnętrznego defibrylatora
(AED). Ochrona urządzenia przed zniszczeniem wynika z koniczności zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli.
5. Odbiorcą danych oprócz Administratora będzie również przedsiębiorca świadczący dla Administratora usługę
w zakresie ochrony mienia. Dane osobowe mogą być również przekazane organom państwa (Policji,
Prokuraturze, Sądowi) w ramach prowadzonych przez nie postępowań.
6. Zapis z kamery przechowywany będzie przez półtora tygodnia, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez
nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
7. Administrator nie zamierza przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie będą one podlegały
profilowaniu.
8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

