Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego
na terenie miasta Oświęcim
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu miejskiego jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą
w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem
Danych Osobowych pod numerem tel. 33/8429-307, mailowo: iod@oswiecim.um.gov.pl lub na
adres siedziby administratora: ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w
celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej w obszarze przestrzeni publicznej miasta Oświęcim. Podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit c. RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.).
4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych
osobowych przez Administratora.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora
- dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
- sprostowania danych osobowych ( art.16 RODO),
- ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO),
- usunięcia w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (art.17 RODO).
W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy Pan/i uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych. Adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i będą
przechowywane przez okres 15 dni od daty nagrania, chyba że zapis monitoringu obejmuje
zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą
przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

