
 
Załącznik nr 5 do Regulaminu 

funkcjonowania obsługi i eksploatacji  
monitoringu wizyjnego w budynkach  

oraz terenie wokół budynków  
Urzędu Miasta Kielce  

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego  
w Urzędzie Miasta Kielce  

 

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 (Dz.Urz. UE z 4.05.2016 r. L 119.s. 1), dalej jako: „RODO” 
informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu 
wizyjnego jest Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w 
przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować, pisząc na 
adres e-mail: iod@um.kielce.pl . 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia Państwu 
bezpieczeństwa i ochrony mienia. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:  

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
5. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: 

 wizerunek osoby 

 sposób zachowania 

 nr rejestracyjny 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 dni od dnia nagrania. 
Okres przechowywania nagrań z monitoringu może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy 
nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu, w takim przypadku jest on zobowiązany 
zabezpieczyć nagrania i przechowywać je przez okres 3 miesięcy. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione 
na podstawie przepisów prawa. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,  
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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