
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH POZYSKANYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO 

 Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych 

oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem  danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego  jest Gmina Piaski z 

siedzibą przy  ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski  reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski,  

tel. 65 571 90 30. 

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  

e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub listownie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony mienia na podstawie ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania  na podstawie przepisów prawa np. Policji, Prokuraturze w związku z prowadzonymi 

postępowaniami. 

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres 12 dni. 

 

6. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM 

DANYCH OSOBOWYCH 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Państwo danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne (m. in ze względów 

technicznych) w związku z realizacją przez Gminę zadania ustawowego. Konieczność ta wynika 

głównie z określonej sytuacji w której Państwo się znajdujecie, tzn. korzystanie dobrowolne z mienia 

użyteczności publicznej. Na obiektach z których Państwo korzystacie - widnieje stosowna informacja o 

ich monitorowaniu przez Gminę. 

 

 
 

Wykaz miejsc rozmieszczenia kamer: 

 

- Budynek Urzędu Gminy, ul. 6 Stycznia 1, Piaski- monitoring ul. Gwarnej oraz ul. 6 Stycznia 

- Budynek przy ul. Szkolnej 1, Piaski – monitoring Rynku 

- Piaski, Rynek 

- Plac targowy przy ul. Dworcowej, Piaski- monitoring wjazdu na teren targowiska oraz parkingu 

- Budynek przy ul. Strzeleckiej 4, Piaski – monitoring placu zabaw, parkingu oraz wejścia do GOK 

- Budynek siedziby OSP, Piaski – monitoring wejścia, placu przed i za budynkiem 


