
KLAUZULA INFORMACYJNA O STOSOWANIU MONITORINGU WIZYJNEGO 

Na podstawie 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 „RODO”)informujemy, że: 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci danych pozyskanych z monitoringu 

wizyjnego jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  z siedzibą : ul. Kościuszki 12,  

28-500 Kazimierza Wielka. 

2 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest prosimy o 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: biuro@data-protect.pl 

3 Administrator wprowadza szczególny nadzór nad terenem obejmującym: 

 -przestrzeń dokoła  budynku oraz przy wejściach do Urzędu, a także przyległy parking, 

- park miejski  w Kazimierzy Wielkiej, 

-zbiornik  retencyjnym na rzece Małoszówce w Kazimierzy Wielkiej, 

- przy wejściu oraz teren przyległy Stadionu Miejskiego  w Kazimierzy Wielkiej. 

- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz baza sprzętu wydziału Gospodarki   

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

  

4 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie 

z art.9a ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz art. 114 ustawy z dn. 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

5 Pani/Pana dane osobowe wizerunkowe przetwarzane są w celu: 

• zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej mienia. 

 

6 Pana/Pani  dane osobowe  są przetwarzane  w formie monitoringu wizyjnego ,tj przy użyciu 

kamer usytuowanych na terenie parku, zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce, jak również 
wokół zakładu pracy wraz z parkingiem i PSZOK wraz bazą..  

7 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania  oraz inne podmioty publiczne, gdy 

wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Jednakże przekazanie danych 

nastąpić może tylko wtedy, gdy podmioty te zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

8 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni, następnie ulegają 
automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

9 Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do 

żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych wizerunkowych. 

10 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 


