Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych z zastosowaniem monitoringu
wizyjnego w Urzędzie Miasta Zakopane
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 rozporządzenie o ochronie
danych] (Dz. U. UE L.2016. 119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej „RODO”) informujemy,
że:
1. Na terenie Urzędu Miasta Zakopane (wejścia, korytarze, dziennik podawczy),
parkingach i terenie przyległym stosowany jest stały monitoring wizyjny. Obraz
z kamer rejestrowany jest w formie zapisu elektronicznego na twardym dysku.
2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gmina Miasta Zakopane –
Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.
Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
odwiedzających Urząd Miasta Zakopane, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia,
ochrony przeciwpożarowej, a także zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
5. Dane osobowe (w postaci monitoringu wizyjnego) przetwarzane są w związku
z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz.
2259 z późn.zm) o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym
postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, a także na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
w związku z art. 9a i art. 50 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2019, poz. 506).
6. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 7 dni. Po upływie
tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres
przetwarzania może zostać przedłużony w związku z dochodzeniem roszczeń, do
czasu ich przedawnienia.
Zgodnie z art. 222 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r.
poz. 917 z późn. zm.) w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Wejście w oznaczoną strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach systemu
monitoringu wizyjnego.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na
podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których

mowa w pkt. 4 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 Miasto
Zakopane przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz
Miasta Zakopane (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.
9. 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.
10. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
d) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
e) żądania ograniczenia przetwarzania lub anonimizacji wizerunku, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
- osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu;
f) sprzeciwu na przetwarzanie przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli
dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora
z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

