
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) 
dalej "RODO", informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku 
z funkcjonowaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Gdańsku, jest GMINA 
MIASTA GDAŃSKA z siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, z którą można się 
skontaktować pisemnie, na adres siedziby przez e-mail: umg@gdansk.gda.pl, bądź 
telefonicznie, pod numerem 48 58 52 44 500. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby 
przez e-mail: iod@gdansk.gda.pl, bądź  telefonicznie, pod numerem 48 58 52 44 500. 

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku osoby, zarejestrowanego przez 
urządzenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, przetwarzane są w celu 
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
monitorowanym. Rejestracja wizerunku nie odbywa się z w sposób identyfikujący osobę. 

4. Dane osobowe przetwarzane w są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku 
z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

5. Zapis z kamer, zawierający państwa dane osobowe, przechowywany jest przez okres nie 
krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 3 miesiące. Zapis ulega skasowaniu, poprzez 
automatyczne nadpisanie kolejnych nagrań. Okres ten może ulec wydłużeniu, gdy 
zachodzi konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych 
w zakresie postępowań prowadzonych przez stosowne organy, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na pisemny wniosek uprawnionych 
podmiotów, w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy ścigania, organy podatkowe oraz inne 
podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o odrębne przepisy). 

7. W przypadku naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych, 
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

8. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
nie będą podlegały profilowaniu. 
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