KLAUZULA INFROMACYJNA –MONITORING WIZYJNY
1. Monitoring wizyjny został wprowadzony w celu zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa
obywateli na terenie objętym monitoringiem, a także ochrony mienia.
2. Monitoringiem wizyjnym objęte są:
• plac rynku,
• plac festynowy,
• budynek oraz plac wokół synagogi,
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówek, obiektów socjalnych, palarni lub pomieszczeń
udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
4. Administrator oznaczył pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich
znaków.
5. Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Państwa dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).
Kontakt z Administratorem:
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
• przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
• telefonicznie: (41) 2345 405
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący
sposób:
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
• przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl
3) Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring uzyskane przez Burmistrza
przetwarzamy w celu:
• zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
• zabezpieczenia mienia;
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO w zw. z art. 9a Ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji
samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie
Burmistrz nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
6) Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7) Pani/Pana dane osobowe Burmistrz będzie przechowywać przez okres do 21 dni od dnia jego
pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji – dysku twardym rejestratora.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub Administrator uzna, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8) Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek dotyczący danych osobowych o:
• dostęp do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
• sprostowanie danych (art. 16 RODO),
• ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO)
• przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 17 RODO) Burmistrz
wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
b) Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować bezpośrednio z Administratorem lub
naszym inspektorem ochrony danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie objętym
monitoringiem wizyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w
zakresie wskazanym w pkt. 3). Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia
do przebywania na terenie objętym monitoringiem.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Burmistrza, w tym profilowaniu

