
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie
monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Lichnowy

W związku z działaniem na terenie naszej placówki ( główne wejście do budynku – parter)
oraz na terenie wokół budynku Urzędu systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 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) – dalej RODO
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy
jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6 82-224 Lichnowy, Tel. 55 271-27-
23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz
przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z
wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane
kontaktowe Inspektora: adres e-mail: iod@lichnowy.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ochrony obiektu i mienia wokół
obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wokół urzędu
oraz na terenie głównego wejścia do urzędu ( parter budynku)  na podstawie art.9a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art.22 2 Kodeksu pracy, art.6 ust.1 lit.e
RODO.

4. Administrator danych osobowych udostępnia Pani/Pana dane osobowe podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa takim jak policja, prokuratura, sąd.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa /organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres max. do 4 tygodni.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do dostępu do treści danych osobowych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych,
c. prawo do żądania usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

10. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone
bezpośrednio w miejscu zbierania danych ( wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, na
budynku urzędu).
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