MONITORING WIZYJNY – klauzula informacyjna UM Kowalewo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych w systemie
monitoringu wizyjnego, funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim jest Burmistrz Miasta. Kontakt: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, e-mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl, telefon: 56 684 10 24.
Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@kowalewopomorskie.pl
lub pisemnie/osobiście: ul. Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów oraz ochrony mienia
na terenie Urzędu Miejskiego.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO czyli wykonanie
przez Administratora zadania, realizowanego w interesie publicznym.
Monitoring wizyjny obejmuje: wejście/wyjście budynku, korytarze, klatki schodowe,
windę oraz parking.
Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie
realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione
na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.
Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania,
a następnie są trwale usunięte. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu nagrania
są zabezpieczone
i przechowywane do momentu prawomocnego zakończenia
postępowania.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

