Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –
MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
Sztum w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest: Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail:
iod@sztum.pl ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku Pani/Pana osoby zarejestrowanego przez urządzenie
nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę- przetwarzane są w celu zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.
4. Administrator danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarza w postaci monitoringu
wizyjnego na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w związku z art.
9 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz firmie obsługującej monitoring wizyjny BIG OCHRONA SERWIS Sp.
z o.o., 82-400 Sztum, Czernin ul. Sadowa 9A, a także osobom, które wykażą potrzebę
uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe będą przetwarzana przez okres 30 dni od dnia
nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu przechowywania
dane podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
2) prawo żądania usunięcia danych lub do anonimizacji wizerunku ,
3) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Przebywanie na terenie oznaczonym monitoringiem wizyjnym jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis obrazu jest usuwany. Dane nie
podlegają profilowaniu.

