
  
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług 

Komunalnych w Goniądzu 
 
Na podstawie 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 (dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych                    

w Goniądzu, ul Kościuszki 21, tel. 85 738 08 46, email: zuk@goniadz.pl; 

2. W Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony 

danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 08 46; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub 

ochrony mienia wynikającego z art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Nagrania obrazu zawierające dane osobowe 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, 

jednostka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez 

nie dłuższy niż wynika to z przepisów obowiązującego prawa.  Po upływie  wymaganego 

przepisami prawa okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające 

dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można 

zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych z monitoringu mogą być podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, 

ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu do przetwarzania danych; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą 

poddawane profilowaniu; 

 


