
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w ramach systemu monitoringu wizyjnego 
 

Realizując obowiązek wynikający 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 (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dalej RODO, informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Informujemy, iż na terenie skweru oraz Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim prowadzony jest 

monitoring wizyjny. 

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Gmina Janów Podlaski. 

Dane kontaktowe:  

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski, 

• telefon: (83) 341 30 73, 

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem 

siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod 

numerem telefonu (83) 341 30 73. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Gminy Janów Podlaski. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 

„RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 9a 

i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

6. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana 

danych osobowych przez administratora na podstawie wyżej wymienionych przepisów. 

7. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie 

stosownych umów powierzenia. 

8. Zapisy z monitoringu są przechowywane maksymalnie przez okres 7 dni, a następnie dane ulegają 

usunięciu poprzez nadpisanie na urządzeniu rejestrującym obraz. Zapisu z systemu monitoringu nie 

archiwizuje się, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

9. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, 

2) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

4) prawo do sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych u administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 


