KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- miejski monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwane dalej Ustawą, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rypinie, z siedzibą i adres
kontaktowy: Straż Miejska w Rypinie, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

2.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze – głównie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją
zadań administratora, stosownie do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
Straż Miejska w Rypinie zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych,
w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane
te dotyczą, uzyskane:
a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

4.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ustawy.

5.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują
Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania
danych; sprostowania danych; usunięcia danych.

6.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie tego okresu,
uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem
sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
zawartych umów powierzenia przetwarzania.

8.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych
do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

