Informacja dla osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
z którym można się skontaktować:
– pisząc na adres ul. Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo,
– telefonując na numer telefonu (58) 672 17 60
– faksując na numer fax (58) 672 27 02
– mailując na adres e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
rodo@pcprwejherowo.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa na terenie
nieruchomości zarządzanej przez Administratora jak również bezpieczeństwo pracowników
i ochrona mienia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w związku
z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz ustawą z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
5. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom np.
Policji, Sądom, Prokuraturze w zakresie prowadzonych przez nie czynności, na ich pisemny
wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i
wolności innych osób trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc licząc od daty dokonania
nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli nie zostały zabezpieczone w
ramach postępowań prowadzonych przez uprawnione organy.
7. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl )
8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten,
w którym dane osobowe są zbierane.

