KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, Tel. 18 471 40 09.
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: rodo@muszyna.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obiekcie monitorowanym.
4. Monitoring wizyjny obejmuje 1 kamerę umieszczoną na I piętrze w budynku Urzędu MiGU Muszyna.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
6. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez 21 dni.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie
skonstruowanych, zapewniając bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do
przetwarzania.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

