KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pawłowiczki, reprezentowana
przez Jerzego Treffon- wójta gminy Pawłowiczki z siedzibą przy ul. Plac Jedności Narodu 1,
tel. 774036461, e-mail: ug@pawlowiczki.pl
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych
osobowych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora danych, wskazany powyżej
3. Celem zainstalowanego monitoringu jest:
a) zapewnienie porządku publicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Urzędu
Gminy w Pawłowiczkach (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz innych osób
przebywających na terenie urzędu),
b) zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach
oraz rejestracja zdarzeń sprzyjających identyfikacji sprawców dopuszczających się
nielegalnych czynów,
c)wyjaśnienie sytuacji konfliktowych,
d) przeciwdziałanie przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych,
utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
e) ograniczanie dostępu do siedziby urzędu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
f)wyeliminowanie aktów wandalizmu,
g)zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wykonywanie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi w związku z: art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 22(2) §1 Kodeksu Pracy (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
5. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Są nimi sądy, organy ścigania, podatkowe
oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną.

6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne
maksymalnie przez okres do 30 dni . Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko
obraz (bez dźwięku).
7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – obowiązuje
w ograniczonym zakresie,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
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