Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
budynku przy ul. Wienieckiej 42, 87-800 Włocławek
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 30,
tel. 54 414 48 50, e-mail: poczta@azk.wloclawek.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z nim
możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy: iod@azk.wloclawek.pl)
3. Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony cel administratora - art. 6 ust.1
lit. f) RODO w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na
terenie nieruchomości.
4. Monitoringiem wizyjnym na terenie budynku przy ul. Wienieckiej 42, we Włocławku,
objęto klatkę schodową.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku)
7. Zarejestrowane w postaci obrazu dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni,
licząc od dnia jego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, na którym
zainstalowane jest oprogramowanie do monitoringu. Po upływie okresu, o którym mowa
powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej.
8. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie podmiot zarządzający systemem
monitoringu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów
prawa.
9. Administrator Danych dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane
przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu,
niszczeniu i kradzieży mienia:
a. na wniosek osób trzecich;
b. na wniosek organów prowadzących postępowania;
c. na wniosek Administratora Danych.
10. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny
odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora Danych. Zabezpieczone dane
z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w
sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na
podstawie odrębnych przepisów.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
12. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
13. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
14. W związku z treścią art. 14 ust. 5 lit. b) RODO Administrator informuje, że może odstąpić
od realizacji niektórych praw podmiotu w zakresie obowiązku informacyjnego, wówczas,
gdy udzielenie takich informacji okazałoby się niemożliwe lub wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku.

