
Klauzula  informacyjna - monitoring 
 
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. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), 
dalej jako „RODO", informuje, że 
 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w 
Gnojnie, dalej jako „DPS”, w imieniu którego działa Dyrektor DPS. 

2. Z administratorem można się skontaktować: 
a) korespondencyjnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118,                     

28-114 Gnojno;  
b) elektronicznie pod adresem e-mail: dps@dpsgnojno.pl  
c) pod numerem telefonu: 41 353 20 42. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować  
we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: 
iod@powiat.busko.pl 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz 
ochrony mienia, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie Kodeksu pracy i ustawy z dnia                      
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

5. Administrator co do zasady nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, 
wyjątkiem może być przekazywanie danych podmiotom, które wykażą usprawiedliwiony 
interes faktyczny lub prawny w żądaniu dostępu do nagrań zawierających dane osobowe, np. 
osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu. 
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane 
za odbiorców. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w uzasadnionych 

przypadkach; 
b) prawo do usunięcia danych;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

7. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie                                      
o ochronie danych -  służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których 
mowa w pkt 4 niniejszej klauzuli, jednak nie dłużej niż okres 1 miesiąca od dnia ich 
pozyskania w wyniku nagrania. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 
 

 


