
Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w ramach systemu monitoringu wizyjnego 

 

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) zwanym dalej „RODO”, 

celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. 

przetwarzania danych osobowych: 

Administrator Danych 

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie z siedzibą przy 

ul. Olsztyńskiej 2, 14-100 Ostróda. 

Inspektor Ochrony Danych 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie funkcję Inspektora Ochrony Danych 

pełni Jacek Pietrzyk, e-mail: iodo@um.ostroda.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 642 94 30, od poniedziałku do piątku, w godz.: 

7:00 – 15:00.  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane 

będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit c i lit. f RODO, w związku z art. 9a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy w celu: 

• zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 

• ochrony mienia, 

• ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, 

• zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora 

na szkodę. 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa lub umów zawartych z Administratorem, np. w szczególności 

organy ścigania dla udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa w budynku 

Ośrodka i na terenie przyległym do Ośrodka.  

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych 

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane będą przechowywane maksymalnie do 30 dni od dnia następującego po dacie 

zarejestrowania tego obrazu. W przypadku, gdy zarejestrowany obraz będzie użyty jako 

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przez właściwy organ, 

to dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. 
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Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługą następujące prawa: 

• prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu 

stosowania,  

• prawo dostępu do danych osobowych (nagrań) – w uzasadnionych przypadkach, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w uzasadnionych 

przypadkach, 

• prawo do usunięcia danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Informacja o prawie wniesienia skargi 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22- 86- 07- 086), gdy uzna Pani/Pan, iż jej/jego 

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 


