Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych.

Jasienica 159, 43-385 Jasienica,
tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: listownie pod adresem administratora, telefonicznie pod nr tel: 33/472 62 45 lub
mailowo pod adresem e-mail: barbara.taton@jasienica.pl

CELE PRZETWARZANIA
i PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane są przetwarzane w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6
ust. 1 pkt e RODO w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym celem zapewnienia
ochrony mienia.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów
prawa tj.: policja, sądy, prokuratura w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań i po wskazaniu przesłanki
prawnej.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Okres przechowywania danych wynosi 3 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin określony ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do:
2. usunięcia swoich danych osobowych,
3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Osoby poszkodowane i dochodzące swoich roszczeń mają prawo do złożenia wniosku o zabezpieczenie nagrania
z systemu monitoringu.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez
administratora.

