INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACH
W związku z realizacją wymogów 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 ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do pracowników i osób przebywających na
terenie budynku i na terenie przyległym do Urzędu Miejskiego w związku z prowadzonym na obiekcie stałym monitoringiem wizyjnym.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-00, e-mail:
info@pyskowice.pl
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na adres Urzędu lub korespondencją e-mail:
iod@pyskowice.pl
2. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Pyskowice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa w związku z:
zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony dóbr i mienia na terenie monitorowanym.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
3. Wejście w oznaczoną strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego.
Monitoringiem objęte są: oznaczone pomieszczenie operatorów centrum monitoringu, ciągi komunikacyjne wewnątrz
budynku oraz teren przyległy do budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
Obraz z punktów kamerowych jest rejestrowany codziennie, przez 24 godziny na dobę, w formie zapisu elektronicznego
na twardym dysku.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci
wizerunku 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 Gminą Pyskowice przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Pyskowice (np. związane z obsługą techniczną monitoringu)
c) osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Administratora o
zabezpieczenie nagrania w celu przekazania go uprawnionym organom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów. Nagrania
obrazu są przechowywane na dysku twardym rejestratora nie dłużej niż 60 dni licząc od daty nagrania. Po upływie tego
czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci
wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora.
6. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak: prawo dostępu do nagrania danych, w tym
prawo do uzyskania kopii tych danych oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapis z monitoringu nie jest wykorzystywany do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie
jest przekazywany poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy
to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. 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.
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