MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w dwóch obiektach
administrowanych przez Urząd Gminy Wola Krzysztoporska tj.:
– obiekt nr 1 - budynek przy ul. Kościuszki 5 w Woli Krzysztoporskiej,
– obiekt nr 2 - obiekty użytkowane przez Referat Wodociągów i Kanalizacji tj. budynek
administracyjny, oczyszczalnia ścieków przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej
oraz przepompownia ścieków przy ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej,
wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach funkcjonowania
monitoringu, zwanym dalej „AD”, jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, ul.
Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 771-10-29-208, REGON
590647902, tel. 44 6163961, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych, zwanym dalej IODO, jest:
Kinga Milczarek, e-mail: iod @bodo24.pl
3. AD przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. d) 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) oraz
na
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podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia w obszarze
monitorowanym bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia.
5. Obszar monitorowany obejmuje:
obiekt nr 1:
- sekretariat – pok nr 11, hole i korytarze budynku,
- plac, chodnik i część drogi przed budynkiem od strony zachodniej, odcinek drogi
(ul. Kościuszki) na wysokości budynku, front budynku punktu pocztowego,
- parking przy budynku od strony wschodniej,
- obszar przy budynku obejmujący furtkę i bramę wjazdową oraz chodnik od
północnej strony budynku,
- obszar za budynkiem wraz z wejściem do budynku gospodarczego,
obiekt nr 2:
- droga wjazdowa na oczyszczalnię ścieków,
- teren oczyszczalni ścieków,
- teren przy przepompowni ścieków przy ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej.
6. Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD: podmioty
obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępnione Policji, sądom,
prokuraturze, ABW CBA oraz innym organom prowadzącym postępowania na

podstawie przepisów prawa, w związku z toczonymi przez te
postępowaniami. .

organy

8. Okres przez jaki przechowywane są nagrania nie przekracza 14 dni. W
przypadku gdy zostanie zgłoszone zdarzenie, które potencjalnie może mieć
związek z prowadzeniem postępowania na podstawie przepisów prawa AD
zabezpieczy nagranie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem
nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w
Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na
platformie www.uodo.gov.pl.

