
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 w związku monitoringiem miejskim na terenie Miasta Radomska 

 
Zgodnie z 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), dalej „RODO, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta Radomska. Może Pani/Pan skontaktowad się z Administratorem pisząc na adres: 97-500 Radomsko,     

ul. Tysiąclecia 5 lub telefonując pod numer: 44 685 45 00 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: 

um@radomsko.pl;  

2.   Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę        
inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na 
adres naszej siedziby, telefonicznie: 44 685 44 72 lub 44 685 45 10 oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres 
e-mail: abi@radomsko.pl;  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e RODO), określonego w szczególności 

w art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w celu zapewnienia porządku publicznego               

i bezpieczeostwa obywateli, ochrony obiektów komunalnych i urządzeo użyteczności publicznej oraz ochrony 

przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i innych sytuacji kryzysowych; 

5. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, nie dłużej 

jednak niż od 20 do 30 dni; 

6.   Nagrania z monitoringu mogą byd udostępniane organom ścigania lub innym podmiotom uprawnionym        

do odbioru danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub uprawnionym podmiotom, którym 

Administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się koniecznośd 

przetwarzania danych, np. podmioty świadczące obsługę techniczną systemu monitoringu, przetwarzający dane 

na podstawie umowy powierzenia; 

7. Administrator nie zamierza przekazywad danych Pani/Pana do paostwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych; 

8. Pani/Pan ma prawo żądad od Administratora dostępu do swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania danych 

(jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenie) oraz prawo do sprzeciwu. Pozytywne rozpatrzenie 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi byd zgodne z przepisami prawa, 

na podstawie którego odbywa się przetwarzanie; 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 


