
TEREN OBJĘTY 

MONITORINGIEM WIZYJNYM 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Realizując obowiązek wynikający 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 (RODO), podaje się następujące informacje:  

1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu 

umieszczonych:  

- na budynku Urzędu Gminy w Białobrzegach,  

- na budynku Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach, 

- na budynkach Domów Kultury w Korniaktowie Południowym, Budach Łańcuckich (prawa i 

lewa strona), Dębinie, 

- na placu targowym „Mój Rynek” w Białobrzegach, 

- na placu zieleni przed siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, 

- na boisku i placu zabaw w Dębinie, 

jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi, z siedzibą w Urzędzie 

Gminy Białobrzegi; 37-114 Białobrzegi 4.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:  

k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl  

3. Dane osobowe/wizerunkowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego 

i bezpieczeństwa na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa oraz pracownicy firmy obsługującej monitoring.  

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.  

6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:  

a. sprostowania (poprawienia) danych,  

b. ograniczenia przetwarzania danych,  

c. dostępu do danych,  

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 228607086.  

7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w 

art. 21 RODO  

b. usunięcia danych,  

c. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 8. Pani/Pana dane nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 


