Klauzula informacyjna RODO
Urzędu Miasta i Gminy Mirsk
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego „RODO”, informujemy:

Administrator Danych
Osobowych
Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
Podstawy
przetwarzania danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
Mirsk jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Alicja Jaszczyszyn, tel. 75 62 22 169
e-mail: rodo@mirsk.pl
• art. 6 ust.1 lit.e RODO jako niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi,
• art.6 ust.1 lit.b w celu wykonywania umów, gdzie stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy,
• art.6 ust.1 lit.c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
• art.6 ust.1 lit.d w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub
innej osoby fizycznej,
• art.6 ust.1 lit.a na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
• Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• Do sprostowania (gdy dane są nieaktualne bądź nieprawidłowe),
• Ograniczenia przetwarzania danych (wyłącznie do przechowywania) z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku gdy zachodzą przesłanki przetwarzania danych osobowych czy stanowi
przepis prawa lub zawierana jest umowa, z osobą której dane dotyczą podanie danych
jest obowiązkowe.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO czyli
Zgoda
wyrażonej zgody w każdej chwili osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do
cofnięcia zgody. Z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności dokonane
przed jej wycofaniem.
Okres przechowywania Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania
czynności związanych z wykonywaniem swoich obowiązków lub powszechnie
danych
obowiązującego prawa.
Udostępnianie danych • Organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na ich zlecenie w zakresie i
osobowych
celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
• Stronom, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji
Transfer do kraju
międzynarodowych.
trzeciego lub
organizacji
międzynarodowej
Administrator zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu
Informacje o
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
zabezpieczeniach
Administrator zapewnia minimalizację przetwarzanych danych pod kątem: celowości,
ilości, zakresu danych i ich przetwarzania, dostępności danych, czasu przechowywania
Administrator przeprowadza analizy ryzyka w czynnościach przetwarzania danych i
dostosowuje odpowiednie środki zabezpieczające.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych budzi wątpliwości co do zgodności z prawem,
Prawo wniesienia
przysługuje skarga do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
skargi do organu
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
nadzorczego

Obowiązkowość
podania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych rejestrowanych przez miejski
monitoring wizyjny stanowią przepisy: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 7 ust. 1 pkt 14
oraz art.155 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018poz.1000) jak i art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 994) .
Zapisy z nagrania monitoringu będą przechowywane przez okres maksymalnie
3 miesięcy w zasobach Straży Miejskiej Gminy Mirsk.

