
 

                                                                                                                           

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Monitoring wizyjny obejmuje nast

w miejscowości Budziszewice:  

drogi wojewódzkiej z powiatow

postojowymi naprzeciwko budynku „Pawilonu”  przy ul.J.Ch.Paska 85 oraz cz

przed tym budynkiem od strony północno

3) obszar wejścia do Urzędu Gmin

przed budynkiem.  Monitoring 

w Budziszewicach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni

o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pó

Wójt Gminy Budziszewice  informuje, 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli 

i sposobach przetwarzania danych w zwi

wizyjnego jest  Wójt Gminy Budziszewice , Budziszewice 97

Z Administratorem można si

ul.J.Ch.Paska 66, przez adres e

pod numerem: (44) 710 23 89.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 

    (44) 710 25 36  lub pod adresem e

3.Monitoring wizyjny prowadzony jest

1) zapewnienia porządku publicznego i bezpiecze

i przeciwpowodziowej oraz zapewnienia bezpiecze

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz

2) w przypadku monitoringu obejmuj

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników  Administratora  i ochrony jego  mienia

art.22
2
 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020r. 

Nagrania z monitoringu przetwarzane s

4. Dane osobowe  osób przebywaj

zastosowaniu środków technicznych rejestruj

wymienionych ustaw.  Przebywanie Pana/Pani w tym obszarze powoduje automatyczne pozyskanie

przez Administratora Pana/Pani danych osobowych 

pojazdu.  

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane s
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

publicznej powierzonej administratorowi

przestrzeni publicznej - art.9a ustawy z dnia 

oraz  art. 6 ust.1 lit.c RODO   - przetwarzanie jest niezb

na administratorze  w celu, dla którego prowadzony jest  monitoring terenu wokół zakładu pracy

(Urzędu Gminy) -  art.22
2
 Kodeksu pracy

6.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzaj

                                                                                                                           
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ca przetwarzania danych osobowych  w związku z prowadzonym monitoringiem 

wizyjnym  

  

wizyjny obejmuje następujące obszary  ogólnodostępnej przestrzeni publicznej                    

  1) park położony w centrum miejscowości przy skrzy

drogi wojewódzkiej z powiatową; 2) obszar tzw. strefy reprezentacyjnej z

postojowymi naprzeciwko budynku „Pawilonu”  przy ul.J.Ch.Paska 85 oraz cz

przed tym budynkiem od strony północno-wschodniej wraz z częścią ulicy J.Ch.Paska.    

ędu Gminy od strony ul.J.Ch.Paska   tj. wejś

onitoring tych obszarów obsługiwany jest przez Urz

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 rozporz

zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pó

Wójt Gminy Budziszewice  informuje, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decyduj

i sposobach przetwarzania danych w związku ze stosowaniem monitoringu                                        

wizyjnego jest  Wójt Gminy Budziszewice , Budziszewice 97-212, ul.J.Ch.Paska 66. 

żna się kontaktować listownie na adres: 97

ul.J.Ch.Paska 66, przez adres e-mailowy: ug@budziszewice.com.pl  

) 710 23 89. 

. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - kontakt  pod numerem telefonu:

(44) 710 25 36  lub pod adresem e-mail: iod@budziszewice.com.pl . 

prowadzony jest  w  celach: 

dku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpo

i przeciwpowodziowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia publicznego –

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r.poz.713),  

2) w przypadku monitoringu obejmującego obszar wejścia do Urzędu Gminy 

stwa pracowników  Administratora  i ochrony jego  mienia

. z 2020r. poz.1320). 

Nagrania z monitoringu przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane.

Dane osobowe  osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem przetwarzane s

rodków technicznych rejestrujących wyłącznie obraz, zgodnie z wymogami 

wymienionych ustaw.  Przebywanie Pana/Pani w tym obszarze powoduje automatyczne pozyskanie

Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku lub 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art.6 ust.1 lit e RODO 
dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym   lub w ramach sprawowania władzy 

ej powierzonej administratorowi   w celu , dla którego prowadzony jest monitoring w obszarze 

art.9a ustawy z dnia   8 marca 1990r. o samorz

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawne

dla którego prowadzony jest  monitoring terenu wokół zakładu pracy

Kodeksu pracy. 

.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania                     

cych przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzaj

                                                                                                                            

zku z prowadzonym monitoringiem 

pnej przestrzeni publicznej                    

ści przy skrzyżowaniu 

obszar tzw. strefy reprezentacyjnej z miejscami 

postojowymi naprzeciwko budynku „Pawilonu”  przy ul.J.Ch.Paska 85 oraz część obszaru 

ęścią ulicy J.Ch.Paska.                                            

y od strony ul.J.Ch.Paska   tj. wejście do UG i plac                 

obsługiwany jest przez Urząd Gminy                       

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

zku z przetwarzaniem danych osobowych 

a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)                             

podmiotem decydującym o celach                                  

zku ze stosowaniem monitoringu                                        

212, ul.J.Ch.Paska 66.  

 listownie na adres: 97-212 Budziszewice,       

 oraz telefonicznie                           

kontakt  pod numerem telefonu: 

stwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej                        

– na podstawie art.9a 

du Gminy -  także  w celu 

stwa pracowników  Administratora  i ochrony jego  mienia , na podstawie 

cznie do celów dla których zostały zebrane. 

tym monitoringiem przetwarzane są przy 

godnie z wymogami 

wymienionych ustaw.  Przebywanie Pana/Pani w tym obszarze powoduje automatyczne pozyskanie 

lub  nr rejestracyjnego 

art.6 ust.1 lit e RODO – przetwarzanie   jest 

lub w ramach sprawowania władzy 

, dla którego prowadzony jest monitoring w obszarze 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                          

ązku prawnego ciążącego 

dla którego prowadzony jest  monitoring terenu wokół zakładu pracy 

podmioty uprawnione do ich otrzymania                                    

cych przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani                  



dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

7.Pana/Pani dane osobowe zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu  

z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres  14 dni  od dnia nagrania.                                         

W przypadku, gdy nagranie stanowi lub może stanowić dowód     w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

obowiązującego prawa okres przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. Po zakończeniu ww.   okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie.  

8. Przysługuje  Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo  do sprzeciwu                    

(na zasadach określonych w art.15-18 i 21 RODO) . 

9.Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10.Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

11.Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                                             

w tym profilowaniu. 

                                                                                   Wójt Gminy 

                                                                                              (-)  Marian Holak 
 


