
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO   

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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, s. 1) dalej RODO, 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki 

w Wieruszowie z siedzibą 98-400 Wieruszów , ul. Sportowa 4;  reprezentowany przez 

Dyrektora, email:  dyrektor@gosit-wieruszow.pl; 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc adres email 

mailto:iod@gosit-wieruszow.pliod@gosit-wieruszow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: 

 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

mienia w związku z przepisami z art. 9a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt 3, 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu 

z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 

miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 

; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Tel. 22 531 03 00 

w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 

8)  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

9) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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