
Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO informujemy: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we Włodawie,

22-200 Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, kontakt: e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa, tel. 82 5721 234;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@gmina-wlodawa.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą

w celu zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Jeziora

Białego na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15);

4. obszar  monitorowany obejmuje plażę główną,  obwodnicę Jeziora  Białego na odcinku od zejścia do

plaży głównej do ośrodka Instal R.S. oraz ciąg spacerowy wzdłuż Jeziora Białego na wysokości ośrodka
Medekar;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnianie  wyłącznie  organom  uprawnionym  do  ich

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz osobom poszkodowanym w sytuacjach
zarejestrowanych przez system;

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  organizacji

międzynarodowej;

7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu
wizyjnego  oraz  przechowywane  przez  okres 30  dni  od  dnia  nagrania,  a  po  upływie  tego  czasu
zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. W przypadku, gdy nagranie jest lub
może  być  dowodem  w  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  obowiązującego  prawa
przechowywane będzie przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych. 

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  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). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.

9. W  oparciu  o  tak  przetwarzane  dane  osobowe  Administrator  Danych  Osobowych  nie  będzie
podejmował  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem  profilowania.
(Profilowanie  oznacza  dowolną  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych,  które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,  zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się).
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