Zgodnie 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 („RODO")
informuje się, że:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY W ZWIĄZKU Z
MONITORINGIEM PROWADZONYM PRZEZ GMINĘ SIECHNICE
1.

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH (ADO)

2.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH (IOD)

3.

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

4.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

5.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
przez Gminę Siechnice reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic,
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres
e-mail: biuro@umsiechnice.pl
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych - Pana Tomasza Radziszewskiego,, z którym można się
kontaktować
poprzez
adres
e-mail:
iod@umsiechnice.pl
w przypadku pytań lub wątpliwości czy dane z monitoringu są
przetwarzane prawidłowo.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja
działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gminy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest:
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - realizacja zadań w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- art. 11 RODO - przetwarzanie danych bez identyfikacji,
- art. 9a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - prowadzenie
monitoringu wizyjnego.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA
-

9.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania
(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub
do
czasu
prawomocnego
zakończenia
postępowania
prowadzonego na podstawie prawa.
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych) - w przypadku, gdy uważa Pani/Pan,
że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Niemniej jednak Gmina nie ma możliwości wyłączenia monitoringu
na czas przebywania Pani/Pana na terenie objętym monitoringiem,
który jest wykorzystywany do celów, o których mowa w pkt. 3.

