
Klauzula informacyjna 

monitoring wizyjny  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 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 

(RODO),  informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu 

wizyjnego jest Gmina Miejska Dynów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta 

Dynów z siedzibą w Dynowie (36-065) przy ul. Rynek 2. 

2. Burmistrz Miasta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Dynowie z którym można skontaktować się:  email: iodum@dynow.pl 

lub pisemnie  na adres Administratora. 

3. Na terenie miasta oraz niektórych obiektów użyteczności publicznej (tj. budynku 

Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2: korytarz na parterze, 

pomieszczenie kasy, sala narad; wejścia do budynku Urzędu, parkingu przy 

budynku Urzędu, Parkingu Miejskiego przy ul. Zamkowej, Parku Miejskiego przy 

ul. Dworskiej oraz Rynku Miasta wraz z przyległymi ulicami - ul. Kazimierza 

Wielkiego i Handlowa) zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie 

ciągłym. W ten sposób chronimy Panią/Pana oraz inne osoby, w tym dzieci, 

na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. Wchodząc w obszar 

objęty monitoringiem wizyjnym zgadza się Pani/Pan na rejestrację własnego 

wizerunku. 

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia ochrony mienia 

oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze- art. 6  ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 9a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia. 

5. Zarejestrowane dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników w celu 

wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. 

6. Zarejestrowane dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym 

do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

7. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany (przetwarzany) przez okres 

minimum 14 dni lecz nie dłużej jak 21 dni (w zależności od wielkości nagrań), 

za wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie 

trwale nadpisany przez nowe nagrania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych w ramach tego systemu narusza przepisy RODO. 

10. Pani /Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
 


