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),
INFORMUJĘ, ŻE:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna
13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, gmina@goczalkowicezdroj.pl, tel. (32) 2107185.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email abi@goczalkowicezdroj.pl. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci
wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w celu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego „Stary Dworzec” i terenie Parku Zdrojowego oraz zabezpieczenia mienia
na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności art. 9a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c i lit. e RODO oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Monitoring wizyjny obejmuje budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Stary
Dworzec” wraz z terenem wokół niego oraz teren Parku Zdrojowego.
5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w
pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach wynikających w szczególności z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt 3, nie dłuższym niż 3 miesiące, 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. Po upływie
tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane
osobowe, podlegają zniszczeniu.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych/wizerunkowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
9) W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych/wizerunkowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO ani prawo do
przenoszenia danych osobowych.
10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

