Klauzula informacyjna
– monitorowanie przez Gminę Lipnica Wielka poprzez zastosowanie „fotopułapek”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zw. dalej RODO) informuję, że w związku z obowiązkiem likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz
potrzebą podjęcia działań prewencyjnych w tym zakresie, na terenie gminy Lipnica Wielka,
stosowany jest mobilny monitoring obszarów, na których wyrzucane są nielegalnie odpady.
Monitoring prowadzony jest z zastosowaniem fotopułapek rejestrujących obraz;
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipnica Wielka, w imieniu której
działa Wójt Gminy Lipnica Wielka siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518, e-mail:
gmina@lipnicawielka.pl, telefon: 18 26 345 95.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: adres: email: iod@lipnicawielka.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (tj. wizerunek, ewentualnie inne dane umożliwiające identyfikację)
zarejestrowane przez mobilne fotopułapki rejestrujące obraz, przetwarzanie będą na podstawie
art. 6 ust.1 lit. e) rozporządzenia RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi”).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana
dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne, serwisowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
zapewniona zostanie odpowiednia ochrona Państwa praw.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni od dnia nagrania,
z wyjątkiem przypadków, kiedy nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa - termin ulega wówczas przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania;.
6. Posiada Pan/Pani prawo:
1) do informacji o istnieniu monitoringu mobilnego w formie „fotopułapek”;
2) do informacji o celu i zasięgu działania monitoringu;
3) do informacji o zarejestrowaniu określonego zdarzenia dotyczącego wnioskującego;
4) do żądania zabezpieczenia części nagrania jako dowodu w postępowaniu przed
odpowiednimi organami;
5) do żądania usunięcia danych jej dotyczących w określonych przypadkach;
6) do anonimizacji danych, prawo do przetwarzania danych przez określony czas.
7. Posiada Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie okresu wskazanego w ust. 5 zapis jest usuwany.
9. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
ADMINISTRATOR

