MONITORING
INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na terenie Gminy i Miasta Żuromin stosowany jest monitoring wizyjny, który obejmuje: teren
wejścia do budynku urzędu, teren parkingu przed urzędem, skrzyżowanie ulic Lidzbarska, plac
Piłsudskiego i plac Wolności, teren wejścia do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy placu
Józefa Piłsudskiego 27 .
Wobec powyższego i w związku 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 – RODO), informujemy, że
1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku przetwarzanego za pomocą
monitoringu wizyjnego jest Urząd Gminy i Miasta Żuromin reprezentowany przez Burmistrza z
siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor@kiodo.pl nr tel.
544 544 001.
3. Celem stosowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
4. Monitoring stosowany jest na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 22² Kodeksy pracy
oraz art. 9a ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym.
5. Dane z monitoringu są udostępniane Komendantowi Straży Miejskiej i Policji. Będą przechowywane
przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Po upływie planowanego czasu przechowywania

dane te

podlegają nadpisaniu. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy zapis z monitoringu będzie służyć jako
dowód w jakimkolwiek postępowaniu – w takim przypadku zapis będzie przechowywany przez
uprawnione podmioty (np. Policja, Sąd) przez okres niezbędny do celów takiego postępowania.
6. Na podstawie art. 15 i 18 RODO, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, mają Państwo prawo żądania
od Administratora dostępu do danych lub ograniczenia przetwarzania danych.
7. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami.
8. Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i nie są
profilowane.

