
Klauzula informacyjna  

– monitoring obszarów administrowanych przez Gminę Lipnica Wielka. 

 

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: 

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: e-

mail: iod@lipnicawielka.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe (tj. wizerunek, nr rejestracyjny samochodu) zarejestrowane przez 

system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony mienia oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z zapisami art. 50 oraz art. 9a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z 

późn. zm.). 

4. Zarejestrowane Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 21 dni od dnia nagrania. 

6. Posiada Pan/Pani prawo: 

1)  do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu;  

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. Przebywanie na terenie obszarów administracyjnych Gminy Lipnica Wielka jest 

równoznaczne z akceptacją warunków i sposobów przetwarzania danych przez 

Administratora w zakresie celów wskazanych w ust. 3. Konsekwencją braku akceptacji  dla 

takich form przetwarzania danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obszarów 

monitorowanych przez Gminę Lipnica Wielka. 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu 

nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie okresu wskazanego w ust. 5 zapis jest 

automatycznie nadpisywany. 

10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 

 

ADMINISTRATOR 
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