
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

- monitoring wizyjny - 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujmy, iż: 

1. Administrator danych osobowych: 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnia, kontakt: telefoniczny: 44 631-71-22, osobisty lub 

pisemny: Urząd Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@rzasnia.pl. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie i mienia Gminy 

Rząśnia, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji celem późniejszego wykorzystania  

- na podstawie art. 6 ust. I lit. c. RODO w związku z w art. 9a oraz w związku z art. 50.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.). 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

-  dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym 

w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), 

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i 

przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. 

6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Stawki 2, jako organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


