Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
rejestrowanych przez monitoring wizyjny
w Urzędzie Gminy w Olszanicy
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

Urząd

Gminy

w

Olszanicy,

reprezentowany przez Wójta Gminy, 38-722 Olszanica 81.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gfxconsulting@wp.pl, tel. 606 762 223, lub listownie na adres Administratora danych
osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz na podstawie art. 222 i 223 Kodeksu Pracy.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą :
 podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na mocy zawartych umów,
uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące
naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną,
 inne instytucje i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa – Policja, prokuratura, sądy.
5.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od czasu zapisania lub
do nadpisania danych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa.

6.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
.
8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu, lecz będą zbierane w sposób
zautomatyzowany – rejestrator nagrywa obraz w sposób ciągły, bez fonii.

