
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ZIĘBICACH
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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str.  1  z  późn.  zm.),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim jest Burmistrz Ziębic z siedzibą
przy  ul.  Przemysłowa  10,  57-220  Ziębice,  tel.  74  8  163  870,  fax:  74  8  191  212,  e-mail:
urzad@ziebice.pl.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych,  z  którym  możliwy  jest  kontakt  w  sprawie
danych  osobowych:  listowny  na  wyżej  wskazany  adres  korespondencyjny  bądź  e-mailowy:
iod@ziebice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO (wypełnienie
obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze)  w związku z  art.  222  § 1  ustawy z  dnia  26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

4. Pani/Pana dane  osobowe będą przetwarzane w celu  zapewnienia  bezpieczeństwa pracowników
Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz ochrony mienia. 

5. Monitoring wizyjny obejmuje korytarze budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz kasę.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w

imieniu  Administratora  na  podstawie  zawartej  z  administratorem  umowy  powierzenia
przetwarzania danych osobowych. 

7. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania.  W przypadku gdy
zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym
przez właściwy sąd lub inny organ publiczny administrator zobowiązany jest do przechowywania
nagrania do czasu zakończenia postępowania.

8. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez
nie  zadań  ustawowych.  Dane  mogą  zostać  udostępnione  na  podstawie  pisemnego  wniosku  w
związku z prowadzonym postępowaniem.

9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania),
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  sprzeciwu  na  przetwarzanie,  przy  czym
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się
przez  Administratora  z  obowiązku  prawnego i  nie  występują  inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania. 

10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie
Pani/a danych do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych (ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa,
www.uodo.gov.pl).
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