
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu Urzędu Miasta Chełm

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm
z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail:  info@umchelm.pl,
tel. 82 565 46 10. 

2. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania
Pani/Pana  danych  osobowych  w  zakresie  działania  Urzędu  Miasta  Chełm,
a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan
skontaktować  się  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie:
tel. 82 565 26 06, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl .

3. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na
podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO  w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

4. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowanego przez
urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę - przetwarzane są w celu
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie  monitorowanym,  ochrony  mienia  oraz  zachowania  w  tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd na szkodę. 

5. Monitoringiem wizyjnym objęte są obiekty Urzędu Miasta Chełm i obejmuje on
wnętrze budynków przy ul. Lubelska 63,65 (ciągi komunikacyjne i hole) oraz
na  zewnątrz  miejsca  newralgiczne  wokół  budynków  (elewacje  budynków,
wejścia główne, wjazdy/wyjazdy na teren Urzędu, parking).

6. Zapisany materiał przechowywany jest na elektronicznym nośniku przez okres
nie  dłuższy  niż  90  dni,  po  czym  są  trwale  usuwane  chyba,  że  zajdzie
uzasadniona  konieczność  przechowywania  zapisu  z  monitoringu  dla  celów
dowodowych  w  postępowaniu  przygotowawczym,  prowadzonym  przez
stosowne organy. 

7. Pana/Pani  dane  osobowe  możemy  przekazywać  i  udostępniać  wyłącznie
podmiotom uprawnionym  takim  jaki  np.  sądy,  organy  ścigania,  podatkowe
i inne podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
w uzasadnionych przypadkach osobie, której dane dotyczą.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych,  prawo do
ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,
którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,
00-193  Warszawa,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
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