
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM MONITORINGIEM  

  
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Niepołomice 
reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą Urzędu w przy Placu Zwycięstwa 13, 32-
005 Niepołomice 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty 
elektronicznej iod@niepolomice.eu lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby 
Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu zapewnienia porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes realizowanych przez Administratora oraz wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze określonego Art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa (tj. podmiotom i instytucją, które na 
podstawie odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów, mogą i powinny mieć 
udostępniony wgląd, pozyskanie oraz wykorzystanie utrwalonego obrazu w systemie 
monitoringu wizyjnego, którymi w szczególności są: Sądy, Prokuratura i Policja) lub 
stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na 
jego polecenie. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a 
po upływie tego czasu ulegają automatycznemu nadpisaniu przez kolejne 
zarejestrowane zapisy. Jednakże w sytuacji, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, powyższy okres ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub wydania 
zabezpieczonego nagrania uprawnionym organom, a w sytuacji zabezpieczenia zapisu i 
braku wniosku podmiotu uprawnionego o jego wydanie, nagrania obrazu podlegają 
uśnięciu po upływie 3 miesięcy od daty zabezpieczenia zapisu. 

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do 
swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania. 

 


