KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest
Burmistrz Miasta Raciąż 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt
możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama
Mickiewicza 17.
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie monitorowanym.
4. Monitoring wizyjny miasta składa się z:
a) 7 kamer stałopozycyjnych, których lokalizacja jest następująca:
- ul. Warszawska
- ul. Płocka
- ul. Parkowa (duży park) 2x
- ul. Nadrzeczna (plac zabaw)
- ul. Wolności
- ul. Parkowa
b) 4 kamer obrotowych, których lokalizacja jest następująca:
- Pl. A. Mickiewicza róg ul. Kilińskiego
- Pl. A. Mickiewicza róg ul. Płockiej
- Pl. A. Mickiewicza róg ul. Piłsudskiego
- Pl. A. Mickiewicza 10
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którym jest
stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni
publicznej, jeżeli jest to konieczne do zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
6. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych
przez Administratora.
7. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres co najmniej 20 dni
od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić
dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia

postępowania. Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą
przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących
u Administratora.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Raciąż.
9. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów
Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje
upoważnione z mocy prawa.

