
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – 
monitoring wizyjny na terenie Miasta Bystrzyca Kłodzka 

 
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) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 

z 04.05.2016 r.) - RODO uprzejmie informujemy, że:  

1. Administratorem systemu miejskiego monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Bystrzycy 

Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, 

Plac Wolności 1, - tel. 74 811-76-05, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.  

2. W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres: 

iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Plac Wolności 1, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka.  

3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, podstawą przetwarzania 

danych jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019, 

poz.506t.j.).Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w postaci wizerunku 

zarejestrowanego przez monitoring miejski.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych.  

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od 

dnia nagrania. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez 

dźwięku).Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do czasu 

wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.  



7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.  

8. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne. Przebywanie na terenie miasta 

Bystrzyca Kłodzka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w 

zakresie wskazanym w pkt 3. 


