
Klauzula informacyjna RODO – Monitoring wizyjny 

W związku z zapisami 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest: 

Powiat Węgrowski 

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów 

tel. 25 792-26-17, 740-92-00, sekretariat@powiatwegrowski.pl 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana 
Zbigniewa Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 
można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl  

3. Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu 
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Monitoring obejmuje obszar 
przestrzeni publicznej: sala konferencyjna oraz korytarze w budynku Starostwa Powiatowego w 
Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 i teren wokół budynku. 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz.    995,    1000, 1349, 1432). 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.  

6. W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może 
udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania 
na mocy przepisów prawa (np. Policji). 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora 
lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Administratora lub Inspektora Ochrony 
Danych. 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi 
jest: 
Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
15. O szczegółach podstawy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, 

informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą 
przetwarzanie danych z monitoringu wizyjnego. 
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