W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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
(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujacych prawach z tym związanych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w stosunku do osób, których dane dotyczą
(art. 13 RODO)
Przetwarzanie danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Monitoringu Wizyjnego Gminy Sławno
Administrator danych
osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Gminy Sławno

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno, Gmina Sławno z
siedzibą w Sławnie, adres: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
Z administratorem można kontaktować się:
– listownie na adres – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
– przez e-mail – sekretariat@gminaslawno.pl
– telefonicznie – 59 810 75 26

Inspektor ochrony danych

Administrator ochrony danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się na adres e-mail: odo@gminaslawno.pl tel. 59 810-67-14 lub pisemnie na
adres siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy
publicznej powierzonej administratorowi w celu realizacji zadań własnych Gminy Sławno w
zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej w świetle zapisów art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. Nr 994 z późn. zm,), w tym w szczególności
polegających na:
1) zapewnieniu oraz zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli poprzez stały nadzór wideo
nad miejscami, w których mogą wystąpić zachowania naruszające bezpieczeństwo i
porządek publiczny, w tym pożary, zalania, itp.;
Cele i podstawa prawna
2) zwiększeniu dozoru o ochrony mienia gminnego i elementów infrastruktury w
przetwarzania danych osobowych
przestrzeni publicznej gminy;
3) zapobieganiu lub ograniczeniu możliwości podejmowania działań niepożądanych,
nagannych lub naruszających prawo;
4) eliminowaniu czynów negatywnych i prawnie zakazanych (kradzieże, porzucanie
odpadów, wandalizm, niszczenie mienia);
5) zwiększeniu możliwości ustalania sprawców naruszeń prawa.
Dane osobowe przetwarzane są, wyłącznie gdy wystąpią przesłanki do ich przetwarzania w
oparciu o przepisy zawarte w szczególności w:
1) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
2) ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie służbom, sądom i prokuraturze, w
zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych określonych w odrębnych przepisach
oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, w tym
m.in. firmy IT, biegli, itp.

Przekazanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo
docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej
takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady powyższej nie stosuje
się, gdy przesyłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na administratora
danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Okres przechowywania
danych

Zebrane dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 90 dni.
W przypadku konieczności wyodrębnienia fragmentu zapisu monitoringu, który stanowi
dowód w sprawie może on być przechowywany przez czas określony odrębnymi przepisami.

Prawa osoby, której dane
osobowe są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, żądania sprostowania
nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
2) żądania usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy
przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo dane przetwarzane są w innym celu niż
zostały zebrane.
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

