Klauzula informacyjna dot. monitoringu

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Nędza

Z administratorem można się skontaktować poprzez tel. 32
66 60 460 adres email: ug@nedza.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440
Nędza

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez tel. 32 66
60 486 lub email daneosobowe@nedza.pl lub na adres
siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu
realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez
monitoringu. Celem monitoringu jest:

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA
PRAWNA

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE
ODBIORCÓW DANYCH

a) zapewnienie
porządku
publicznego
i
bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 9a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym;
b) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i
ochrony mienia oraz zachowanie w
tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę
zgodnie art. art. 222 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
Monitoring obejmuje teren wokół Urzędu Gminy, drzwi
wejściowe do budynku i jego korytarze.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym organom działającym na podstawie
przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe
przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały
zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 20 dni
od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych,
prawo anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych
obrazach i/lub usunięcia danych, prawo do przetwarzania
danych.
Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
W większości przypadków przetwarzanie danych
osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie
przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach
podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celów.

