Spełniając obowiązek wynikający 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) informuję, iż:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Burmistrz

Wołomina,

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl .
3. Informujemy, że na terenie Urzędu Miejskiego w Wołominie, stosowany jest Monitoring Wizyjny
(nagranie obrazu bez dźwięku)
4. Monitoring obejmuje zasięg: korytarzy, klatek schodowych, wejść do budynku, terenu parkingu
wewnętrznego oraz terenu bezpośredniego przy ścianach budynku.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e Ogólnego
Rozporządzenia RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawa z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (względem petentów Urzędu), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – kodeks pracy
(względem pracowników Urzędu) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantów,
pracowników urzędu oraz osób przebywających na terenie obiektu, ochrony mienia i ochrony
przeciwpożarowej na terenie monitorowanym.
7. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 1 miesiąca.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu ( podgląd do nagrań
i obrazu na żywo), pracownicy ochrony ( pogląd obrazu na żywo), upoważnione na podstawie przepisów
prawa służby (podgląd do nagrań i obrazu na żywo).
9. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00- 193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

