Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), zwane dalej „RODO”, właściciel monitoringu wizyjnego na
terenie Gminy Stryków informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim

w Strykowie jest Burmistrz Strykowa, z siedzibą w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
e-mail: strykow@strykow.pl
2. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Strykowie, e-mail:
iod@lesny.com.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani zarejestrowane przez urządzenie nagrywające
(wyłącznie obraz) przetwarzane będą w celu realizacji zadania w interesie publicznym.
Podstawą prawną jest:
art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie
z którym gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli może stosować
środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, jeżeli
jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w związku z art. 6
ust. 1 lit e) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy
od dnia nagrania. Po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku
zostaną trwale usunięte, chyba, że zostaną przekazane do odpowiednich instytucji w związku
z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi
w przepisach prawa: dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu oraz żądania usunięcia danych
przed upływem terminu określonego w pkt 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu i żądania
usunięcia przysługuje przed upływem terminu określonego w pkt 6.
8. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne w związku z realizacja
przez gminę zadań realizowanych w interesie publicznych, a wynikających z ustawy.
9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, w tym profilowaniu.

