
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W SOŚNICOWICACH

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż:

ADMINISTRATOR 

Administratorem danych  osobowych  przetwarzanych  w związku  z  monitoringiem (rejestracją
obrazu) jest Burmistrz Sośnicowic, z którym można się kontaktować:

• listownie pisząc na adres Urzędu Miejskiego: Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,

• telefonicznie pod numerem 32 238 71 91,

• pisząc na adres email: um@sosnicowice.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej iod@sosnicowice.pl, 

• pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  obywateli,
zapewnienia  porządku  publicznego  oraz  w  celu  ochrony  mienia  na  terenie  monitorowanym.
Podstawą przetwarzania danych są zapisy art. 9a oraz 50 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami, którym mogą zostać ujawnione Państwa dane osobowe moga być:

• podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań zarejestrowanych przez
kamery sytemu (interes realizowany przez stronę trzecią).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy  monitoringu  będą  przechowywane  przez  okres  3  tygodni,  zapis  jest  automatycznie
nadpisywany,  nagrania  dotyczące  incydentów  mogą  być  przechowywane  dłużej  –  do  czasu
wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących  Państwa  osoby,  ich  kopiowania  na
podstawie art. 15 RODO,

• prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,

• prawo do sprzeciwu,
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• prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, 

• w  przypadku  gdy  powezmą  Państwo  informacje  o  niezgodnym  z  prawem
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora,  przysługuje Państwu prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Nie przysługuje Państwu:

• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lub e RODO,

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, spowoduje automatyczne pozyskanie
danych osobowych przez administratora. 

OBSZAR MIASTA SOŚNICOWICE OBJĘTY MONITORINGIEM:

• 4 kamery na słupach oświetlenia  ulicznego na rondzie ul.  Rynek,  w Sośnicowicach
Skierowane  odpowiednio  na  wjazdy  na  rondo  ulic  Raciborskiej,  Gliwickiej,
Kozielskiej i Łabędzkiej;

• kamera  na  budynku  Urzędu  Miejskiego  ul.  Rynek  19  skierowana  na  wyjazd  z  ul.
Bema;

• kamera na budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 17 skierowana na budynek Urzędu
ul. Rynek 19;

• kamera  na  słupie  oświetleniowym  skierowana  na  przystanki  i  parking  pętli
autobusowej w Sośnicowicach przy ul. Łabędzkiej;

• kamera na słupie oświetleniowym skierowana na toaletę publiczną przy ul. Łabędzkiej
w Sośnicowicach.
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