
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (WIZERUNEK) ZA 
POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO 

 
W związku z pozyskiwaniem danych osobowych zgodnie z zapisami 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) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,  zwanego dalej RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781) informujemy, iż: 

 

Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza Gminy i 
Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47, tel: 48 664 30 91.  

Współadministratorem danych jest Straż Miejska w Grójcu reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej z 
siedzibą w Grójcu ul. Mszczonowska 22, tel: 48 664 33 88.  

 Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych Katarzynę Szurgot. Mogą się Państwo kontaktować  z 
wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych przez system monitoringu przez Administratora pisemnie pod adresem siedziby Administratora , 
telefonicznie pod nr tel: 48 664 30 91 wew. 45 lub elektronicznie : e-mail: inspektor@grojecmiasto.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe (wizerunek) ,  w celu zapewnienia porządku 
publicznego i bezpieczeństwa osób fizycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Urzędu Miejskiego w 
Grójcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 w Grójcu , ochrony mienia oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Podstawie art. 6 ust 1 lit d i e RODO w szczególności 
na podstawie art. 9a i art. 50 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 222 
Kodeksu Pracy.    

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przechowywane przez okres  do 14 dni lub na czas trwania postępowania przez uprawnione 
podmioty, w którym nagrania z monitoringu będą stanowiły dowód.  

 Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1. prawo dostępu do swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia wobec przetwarzania, 
prawo do usunięcia danych. Niektóre prawa, o których mowa mogą podlegać ograniczeniu z uwagi na 
przepisy RODO lub przepisy szczególne.  

2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00 - 193 Warszawa),  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.; 

Sposób realizacji przysługujących Państwu praw wymienionych powyżej określono w załączniku pt: Zasady 
realizacji praw osób” stanowiące załącznik do niniejszej klauzuli.  

 
Odbiorcy danych:  

Państwa dane będą udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa, tj Policja, 
Sądy, Prokuratura, Straż Graniczna, Straże Miejskie oraz  podmiotom realizującym usługi wspomagające 
organizację i działania Administratora na podstawie umowy powierzenia .  
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