Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.Urz. UE. L Nr 119,
str.1) informuję, iż:
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi,
z siedzibą w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.
2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować:

•

drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mops.czeladz.pl

•

telefonicznie pod numerem 32 265 14 42.

3. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez
monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 22² § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
4. Monitoringiem wizyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi objęte są:
- teren przy budynku na ul. 17 Lipca 27,
- teren przy budynku na ul. 17 Lipca 12 oraz pomieszczenia wewnątrz budynku.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana wizerunek.
6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne
maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez
dźwięku).
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

