
KLAUZULA 

INFORMACYJNA RODO PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY 

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 informuję że :  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Harasiuki, z siedzibą 

ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki, reprezentowana przez Wójta Gminy można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub http://bip.harasiuki.pl/. 

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora oraz tel. 158791306. Można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes 

realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO. 

 

4. Obszar monitorowany obejmuje teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Harasiukach. 

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby 

porządkowe, osoby poszkodowane  w sytuacjach zarejestrowanych przez  system. 

 

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

międzynarodowej. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 21 dni a w przypadku 

wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia 

odpowiednich postępowań. 

 

8. Posiada Pani/Pan  prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych 

przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub usunięcia danych jej dotyczących; 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania 

danych przez ograniczony czas. 

 

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

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

http://bip.harasiuki.pl/
mailto:iod@harasiuki.pl


10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych ma celu wyłącznie zapewnienia 

porządku publicznego i bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego. Służyć ma też aktom agresji, niszczenia mienia i jego 

kradzieży. Służyć też będzie dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia prawa. 

Monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 

 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą 

przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w tym  w  formie profilowania. 

 

12. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


