
 

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych  w Kowarach 

 
 
 

KLAUZULA DLA MONITORINGU WIZYJNY 

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 („RODO”), 

informuję, że na terenie ZEZK w Kowarach umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.   

1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, ul. 

Dworcowa 11, 58-530 Kowary, tel. (75) 718-25-70, tel. (75) 718-23-08, fax. (75) 761-48-05, e-mail: 

sekretariat@zezk.pl. 

2) W sprawie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także z Inspektorem 

Ochrony Danych powołanym przez Administratora,  adres e-mail: iod@zezk.pl lub listownie na 

adres siedziby. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub 

ochrony mienia  pracowników i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e  RODO  jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie  z przepisami     

ustawy o samorządzie gminnym. 

4) Monitoringiem objęto teren zewnętrzny będący we władaniu Administratora. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające lub utrzymujące 

infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz inne podmioty, którym Administrator w celu 

wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe 

(procesorom), a także organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 20 dni na urządzeniu rejestrującym. 

7) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 

do których zachowania zobowiązany jest  Administrator, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, 

c) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia. 

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

 


