MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Dyrektor Publicznego Żłobka
w Bogumiłowicach (dalej: Dyrektor). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący
sposób:
• listownie na adres: 33-121 Bogumiłowice 275
• przez e-mail: zlobekbogumilowice@wierzchoslawice.pl

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować
w następujący sposób:
• listownie na adres: 33-121 Bogumiłowice 275
• przez e-mail: iod.zlobekbogumilowice@wierzchoslawice.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.

4. Obszar monitorowany obejmuje budynek Żłobka (sale na pobyt dzieci, pomieszczenie
pomocnicze) oraz teren na zewnątrz budynku.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich
otrzymania (policja, sąd, prokuratura) na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.
7.

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia
odpowiednich postępowań.

8. Posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
prawo do animizacji wizerunku lub a usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony
czas ;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym w formie profilowania.

