Uprzejmie informujemy, że na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Wierzchosławicach funkcjonuje monitoring wizyjny.
Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres 45 dni.
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 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
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Wierzchosławic. Siedziba i dane
kontaktowe: Wierzchosławice 550. tel.14 6319030.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub listownie pod
adresem Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r. art. 9a ust. 1, który dopuszcza w celu zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli zastosowanie monitoringu.

4. Podgląd z kamer jest na żywo, obraz jest nagrywany i przechowywany przez 45 dni. Po tym
okresie zostanie usunięty o ile nie zajdą przesłanki do ustalania, dochodzenia lub obrony
roszczeń (art.17, ust.3e RODO) np. akty wandalizmu lub nagranie zostało zabezpieczone
zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 9a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym).

5. Kamery nagrywają obraz w PSZOKu oraz wokół nieruchomości, zamontowane są:
1) Pierwsza na słupie oświetleniowym przy wyjeździe, skierowana na wjazd do PSZOKu.
2) Druga na słupie oświetleniowym przy wyjeździe, skierowana na wyjazd z PSZOKu.
3) Trzecia na budynku PSZOKu od strony wjazdu, skierowana na wagę w PSZOKu.
4) Czwarta na budynku PSZOKu od strony placu z kontenerami, skierowana na kontenery w
PSZOKu.

6. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż prawnie upoważnionym np. policji.
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

