
KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU WIZYJNYM 

INFORMACJA O ZASADACH PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ MONITORING WIZYJNY 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzyżowie z siedzibą pod adresem 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, tel. 
+ 48 /17/ 2761 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl 

W imieniu Urzędu obowiązki administratora sprawuje Burmistrz Strzyżowa.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator powołał inspektora ochrony danych. Imię i nazwisko: Daniel Panek. Adres email: iod@strzyzow.pl 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY 

PRAWNE 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Urzędu i ochrony mienia oraz informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

2) Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej na terenie objętym monitoringiem; 

3) zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku Urzędu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy 

wykroczenia lub przestępstwa na terenie objętym monitoringiem; 

4) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.); 

5) ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych, w tym ochrona pomieszczeń w których 

przechowywane są informacje, których poufność jest chroniona prawem publicznym lub kontraktowym, bądź których 

zachowanie w tajemnicy stanowi inny rodzaj interesu prawnego Pracodawcy. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny stanowią:  

1) art. 6 ust. 1 lit. c), e) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

2) przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 222 k.p.), 

3) przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 9a i art. 50 ust. 2 uosg), 

4) przepisy Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie. 

 

ZAKRES, OBSZAR I CZAS 

MONITOROWANIA 

Monitoring rejestruje dane wyłącznie w zakresie obrazu (wizji), nie rejestruje przy tym dźwięku (fonii).  

Monitoring jest prowadzony na obszarze budynku głównego (siedziby Urzędu) znajdującym się pod adresem 38-100 Strzyżów, ul. 

Przecławczyka 5 oraz teren placu parkingowego przylegającego do budynku głównego. 

Monitoring wizyjny nie obejmuje następujących kategorii pomieszczeń:  

- udostępnionych zakładowej organizacji związkowej;  

- pomieszczeń, w których nie jest wykonywana praca (pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie, toalety), 

- bezpośrednich stanowisk pracy pracowników. 

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony tabliczkami informacyjnymi zawierającymi co najmniej informacje o monitorowaniu 

obiektu oraz piktogram z wizerunkiem kamery. 

Monitoring wizyjny funkcjonuje w czasie całego roku kalendarzowego, nieprzerwanie, przez całą dobę. 

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Urząd powierzyła zadanie zdalnej obsługi infrastruktury służącej do 

prowadzenia monitoringu wizyjnego, podmiotom zapewniającym obsługę techniczną tych urządzeń w zakresie jej serwisowania oraz 

podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej lub osobom trzecim 

realizującym cele wynikające z ich prawnie uzasadnionych interesów. W takiej sytuacji, każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych 

z monitoringu wizyjnego zostanie uprzednio poddany analizie pod kątem jego legalności oraz adekwatności danych objętych treścią 

wniosku. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez 21 dni - po tym okresie zostaną trwale usunięte lub nadpisane.  

Jeżeli nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa: 

1. - dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 

2. - do usunięcia danych (art. 17 RODO); 

3. - do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

4. - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); 

5. - prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO). 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 

adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.  

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
Dane osobowe pochodzą z nagrań zarejestrowanych przez monitoring wizyjny. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest niezależne od woli osoby, której te dane dotyczą. Osoba przebywająca na terenie Urzędu nie posiada 

realnej możliwości odmowy podania danych osobowych, ilekroć znajduje się w obszarze objętym monitoringiem. 

Możliwość rejestracji i utrwalania obrazu, w tym wizerunku służy realizacji celów wskazanych powyżej. Oznacza to, że Urząd może 

prowadzić monitoring bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody osób znajdujących się w zasięgu rejestracji obrazu. 

INFORMACJA 

O ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIU 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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