Urząd Miejski w Wolborzu
Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
tel. 44 616-42-41, poczta@wolborz.eu, www.wolborz.eu.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. Nr
119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolborza z siedzibą w
Urzędzie Miejskim w Wolborzu pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz.
2. Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z
którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@wolborz.eu lub tel. 4461-64-241 wew. 29. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny
przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ograniczenia zjawiska rozboju i
innych karalnych zachowań na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy
Wolbórz. Podstawa prawna do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 9a ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994).
Obszar objęty monitoringiem stanowi: hole na parterze budynku oraz wejście do budynku
oraz parking za Urzędem Miejskim w Wolborzu, ponadto Pl. Jagiełły/ul. Warszawska,
teren wokół: OSP Wolbórz, Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi
Łódzkiej w Wolborzu, Stadionu TS Szczerbiec, Oczyszczalni Ścieków w Wolborzu,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu
4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym
podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na
rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają
automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz
(bez dźwięku).
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania
potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu i profilowaniu.

