
IN FO RM A CJA O M O N ITO R IN G U  W IZYJNYM  P R O W A D ZO N Y M  P R ZE Z  A D M IN ISTR A TO R A  D A N YC H  -  GM INA M IEJSKA

PIECHOWICE WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH (KLA UZULA MONITORINGU WIZYJNEGO)

1. Monitoring wizyjny w Gminie Miejskiej Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, dalej jako „Gmina 
Miejska Piechowice” został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom na terenie miasta Piechowice 
oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Miejską Piechowice, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Miejską Piechowice na szkodę. Monitoring wizyjny jest 
szczególnym nadzorem Gminy Miejskiej Piechowice na terenie miasta Piechowice oraz w obiektach administrowanych 
przez Gminę Miejską Piechowice w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za 
pośrednictwem kamer.

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówek oraz palami w obiektach administrowanych przez Gminę 
Miejską Piechowice.

3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren miasta Piechowice oraz obiekty administrowane przez Gminę Miejską 
Piechowice.

4. Gmina Miejska Piechowice oznaczyła teren miasta Piechowice oraz obiekty administrowane przez Gminę Miejską 
Piechowice, które są monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z 
napisem „Obiekt monitorowany”).

5. 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. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, 
Gmina Miejska Piechowice informuje, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest Gmina Miejska Piechowice reprezentowana przez 

Burmistrza miasta Piechowice.
b) Inspektor Ochrony Danych (IOD) tel. kontaktowy: Marcin Wylęgała, 757548900, e-mail:

sekretariat@piechowice.pl;
c) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Gminę Miejską Piechowice w celach, o których mowa w pkt. 1 

niniejszej klauzuli;
d) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe 

mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub 
organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

e) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
f) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku 
informacji - dysku twardym rejestratora CCTV, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w 
postępowaniu lub Gmina Miejska Piechowice otrzyma wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu 
sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w 
każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, 
stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 
ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks kamy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 
r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.). Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku 
monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią 
inaczej.

g) przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych.

h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

i) udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu 
rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego Gminy Miejskiej Piechowice. Odmowa udostępnienia 
danych przez Pana/Panią spowoduje odmowę wstępu teren miasta Piechowice oraz do obiektów 
administrowanych przez Gminę Miejską Piechowice.

j) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Gminę
Miejską Piechowice, w tym profdowaniu przy monitoringu wizyjnym.

( podpis ADO lub osoby upoważnionej)
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