
Monitoring wizyjny  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – strona umowy i osoby ją reprezentujące (informacja dla osób fizycznych,  

w tym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą) 

Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Z administratorem możesz się skontaktować: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  

✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 

✓ poprzez e-mail: info@lubicz.pl; 

✓ telefonicznie: 56 621 21 00.  

2. Kto jest Współadministratorem danych osobowych? 

Współadministratorem danych osobowych jest: 

1) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 

2) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz, określonych w ustawie  
o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych, wynikających z innych przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów  
i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. 
Z treścią uzgodnień dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się  
w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

3. Inspektor Ochrony Danych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 

✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 

✓ poprzez e-mail: iod@lubicz.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez 
administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 
ust. 1 lit. e) RODO) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podanie danych jest dobrowolne, przy 
czym wejście w obszar objęty monitoringiem skutkuje zarejestrowaniem Twoich danych osobowych w systemie monitoringu.  

5. Zakres monitoringu. 

System monitoringu wizyjnego obejmuje wejście do budynków Urzędu Gminy Lubicz oraz teren wokół budynków Urzędu,  
w tym parkingi. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 

6. Jak długo będziemy przechowywali Twoje dane osobowe? 

Zapisy z kamer będziemy przechowywali przez okres 7 dni, a następie zapisy ulegną usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. Nie 

dotyczy to sytuacji, gdy nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

7. Komu mogą być przekazane Twoje dane osobowe? 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z nami m.in. w ramach świadczonych usług serwisu systemu telewizji 
przemysłowej CCTV oraz kancelarie prawne. W razie takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

8. Jakie prawa Tobie przysługują? 

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

✓ żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

✓ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją; 

✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane 

osobowe naruszamy przepisy RODO.  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu. 
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