
MONITORING – INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

BUDYNKI URZĘDU GMINY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska. 
Z administratorem można skontaktować się:

 telefonicznie – 44 616 39 61;
 pisemnie – sekretariat@wola-krzysztoporska.pl; 
 osobiście lub pisemnie – 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres: 
kontakt@nawigatordanych.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są lub będą:

 zapewnienia bezpieczeństwa;
 zapewnienia ochrony mienia;
 ograniczenia  zachowań  niepożądanych  i  niedozwolonych  oraz  identyfikacja  ich

sprawców;
 dochodzenia i obrony ewentualnych powstałych roszczeń,

na podstawie art. 9a ustawy z  dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

ZAKRES MONITORINGU
dwa obiekty administrowane przez Urząd Gminy Wola Krzysztoporska tj.:
obiekt  nr  1   -    budynek  przy  ul.  Kościuszki  5  w  Woli  Krzysztoporskiej,  obszar
monitoringu obejmuje 11 kamer:
-  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 - 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,  obszar  monitoringu
obejmują 4 kamery:
- droga wjazdowa na oczyszczalnię ścieków,
- teren oczyszczalni ścieków,
- teren przy przepompowni ścieków przy ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Dostęp do nagrań z monitoringu mają tylko uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nagrania monitoringu przechowywane są:

 przez 21 dni a następnie nagrania są usuwane;
 do czasu zakończenia obrony lub dochodzenia roszczeń jeżeli zostały użyte w tym 
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celu;
 do czasu zakończenia postępowań wszczętych na podstawie przepisów prawa jeżeli 

w takim celu zostały użyte.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Każda osoba fizyczna, którą zarejestrował monitoring ma następujące prawa wynikające z 
rozporządzenia 2016/679:

 prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych i do kopii nagrań, na
których został zarejestrowany wizerunek;

 prawo do usunięcia nagrań, na których został utrwalony jej wizerunek lub anonimizacji
wizerunku jeżeli na nagraniu utrwalone są także inne osoby fizyczne;

 prawo do ograniczenia przetwarzania (nie usuwania nagrania) do wskazanego przez 
nią czasu;

 prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


