
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z 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), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, 

kontakt pod adresem: ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  można skontaktować się wysyłając wiadomość 

na adres e-mail: iod@bardo.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1  lit. c oraz lit. e RODO.  

4. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu: 

• zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z art. 9 a ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

•  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar: 

• budynek Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – wejście do budynku  

• obszar przed budynkiem (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie 

przepisów prawa (np. organy Policji dla udokumentowania sytuacji naruszenia 

bezpieczeństwa). Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości 

zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.  

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód  

w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku 

podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

7. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.     
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