Załącznik nr 1 do Regulaminu Monitoringu
Wizyjnego w Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej

Monitoring wizyjny - zasady korzystania
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/679”
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) , zwaną dalej
„ustawą odo”, informujemy, że:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) jest: Miasto Rawa Mazowiecka
reprezentowane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka , 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 5. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez
email iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu
Miasta Rawa Mazowiecka 46 8142180

3. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą zgodnie z art. 6 akap.1 lit. c i e oraz akap.3 lit. b
rozporządzenia 2016/679 w celu: zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej
osób, oraz zapobiegania przestępstwom
i wykroczeniom przeciwko mieniu, wykrywania innych
miejscowych zagrożeń, przeciwdziałania powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, niedopuszczania
do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu, umożliwienia przypisania winy
i odpowiedzialności za popełnione czyny oraz koordynacji ewakuacji ludzi z obiektu w przypadku
wystąpienia zagrożenia. Powyższe cele są realizowane poprzez stały dozór sygnałów i obrazów
konwertowanych, przesyłanych i wyświetlanych przez monitory oraz poprzez gromadzenie (archiwizacja) i
przetwarzanie obrazów w formie plików danych;
podstawy prawne prawa krajowego:
1) art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. t.j. Dz. U. z 2018 r. z późn
zmianami);
4.

materiał archiwalny zawierającym dane osobowe (wizerunek) przetwarza się wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane i przechowuje się je 14 dni z wyjątkiem sytuacji, w których kopie nagrania zostały
zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa na wniosek uprawnionych ustawowo służb,
organów i instytucji (np. Policja, ABW) na ich pisemny wniosek;

5.

pliki z materiałem archiwalnym lub ich kopie dotyczącym konkretnego zdarzenia mogą być
przekazywane ustawowo upoważnionym służbom, organom i instytucjom na podstawie odrębnych
przepisów prawa, na ich pisemny wniosek;

6.

w szczególnych przypadkach pliki z materiałem archiwalnym lub ich kopie mogą być udostępniane
osobom prawnym lub fizycznym posiadającym uzasadniony interes prawny, w sposób nienaruszający dóbr
osobistych i danych osobowych innych osób, poprzez wgląd lub przekazanie kopii plików na nośniku
zewnętrznym, na podstawie pisemnego wniosku i zgody administratora, każdy taki przypadek jest
rozpatrywany indywidualnie;

7.

administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
organizacji międzynarodowej;

8.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych (wizerunku) Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

9.

regulamin monitoringu wizyjnego znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w budynku przy Placu
Marszałka Józefa. Piłsudskiego 4.

lub

