
    
ZAŁĄCZNIK Nr 4 

     do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

     na terenie miasta Karczewa 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny miasta Karczew 

 

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 
(dalej: RODO), informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd 
Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza 
Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie  poprzez 
adres e mail: iodo@karczew.pl telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając 
zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać 
szczególnie w celu ograniczenia występowania zjawisk rozboju i innych karalnych zachowań 
wobec Pani/Pana i innych osób, znajdujących się w obszarze monitorowanym oraz w celu 
ograniczenia zjawisk wandalizmu i innych karalnych zachowań w stosunku do dóbr i mienia 
gminnego w oparciu o art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni od ich zarejestrowania, chyba, że 
zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie przepisów prawa przez właściwy organ do czasu prawomocnego zakończenia tego 
postępowania. Za przechowanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych powyżej 
terminów odpowiada Administrator. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego wydania decyzji, w tym 
również w celu dokonania profilowania. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne w związku z 
realizacją przez Gminę zadania ustawowego. 
 

 


