KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W „BAZIE”
PLACÓWCE WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W związku z realizacją wymogów określonych 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych ze zbioru „Monitoring wizyjny „Baza” jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy;
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
➢ pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.tychy.pl
➢ pisemnie na adres siedziby Administratora: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100
Tychy
PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony
osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym);
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zobowiązani zostali do
zachowania poufności tych danych / pracownicy firmy ochroniarskiej, z którą zawarliśmy stosowaną umowę powierzenia
przetwarzania danych;
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Maksymalny okres dostępu do nagrań (w przypadku rejestrowania monitoringu) to 90 dni, a w przypadku postępowania,
podczas którego nagranie stanowi dowód – nagranie przechowujemy do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania;
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach określonych przepisami prawa;
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

