
KLAUZULA INFORMACYJNA /monitoring gminny/ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L nr 119) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że: 

1) Administratorem Monitoringu jest Urząd Gminy w Rakszawa z siedzibą: Rakszawa 509, 37 -111 

Rakszawa tel.17 226 12 81 reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@rakszawa.pl  

3) Dane z monitoringu przetwarzane będą w celu  zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli  – art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)  
– art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia 2016/679(RODO) 

4) Zapis monitoringu będzie przetwarzany wyłącznie przez Administratora lub podmioty uprawnione do 

uzyskania zapisu z monitoringu na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni po tym czasie będą kasowane.              

7)  Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych , ich   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

2016/679  

9) Dane z monitoringu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Dz. U. 2018 poz. 1000 

Art. 114. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 

oraz z 2018 r. poz. 130) wprowadza się następujące zmiany: 

1)     po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające 

rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem 

lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach 

budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół 

takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów 

socjalnych. 

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których 

zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej. 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały 

zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i 

czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków. 

6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga 

stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających 

ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom 

nieuprawnionym.”; 

2)     w art. 50 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w obiektach 

budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych. 

Przepisy art. 9a ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.”. 
 


