
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny przestrzeni publicznej

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z

siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00, zwany

dalej w skrócie Administratorem.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a

także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony

Danych, e-mail: iod@goldap.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez rejestrację obrazu (monitoring

wizyjny) w obszarze przestrzeni publicznej na terenie Gminy Gołdap.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, e RODO – przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania  zadania realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania

władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. art. 9a  ustawy o samorządzie gminnym.

5. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, spowoduje automatyczne pozyskanie przez

Administratora Pani/Pana danych osobowych w postaci zarejestrowanego wizerunku.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych Odbiorcami danych mogą być inne organy władzy publicznej

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto odbiorcą

danych  mogą  być  podmioty  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy  powierzenia  danych  lub

porozumienia  np.  na  korzystanie  z  udostępnianych  przez  nie  systemów informatycznych  w zakresie

przekazywania lub archiwizacji danych. 

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  3  miesięcy  od  dnia  nagrania,  następnie  będą

automatycznie kasowane, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu

prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.; 

8. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące

uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

9. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych

osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w

sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2,

00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  również

profilowaniu.


