Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego 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), informujemy, że w siedzibie Straży Miejskiej w
Szczecinku ul. Karlińska 15 i terenie przyległym stosowany jest monitoring
wizyjny
1. Administratorem przetwarzanych danych (wizerunku) jest Straż Miejska w Szczecinku
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku z siedzibą w
Szczecinku ul. Karlińska 15. Można się z nami kontaktować listownie ul. Karlińska 15,
78-400 Szczecinek, telefonicznie 94 374 05 44
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@sm.szczecinek.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu
pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt e) RODO.
4. Monitoringiem objęty jest wyłącznie obraz (bez dźwięku). Monitoring prowadzony jest
w sposób ciągły 24 godz./dobę. Rejestracja obrazu obejmuje: wejście/wyjście do
budynku, korytarz wyjściowy, pomieszczenie dyżurnego i teren wokół
budynku. Zapisane nagrania przechowywane są przez okres do 30 dni, po czym
następuje automatyczne nadpisanie się nagrań. Okres przechowywania ulega
wydłużeniu w przypadku ich wykorzystania w toczących się postępowaniach
wynikających z przepisów prawa – do czasu ich zakończenia. Państwa dane osobowe
(wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i mogą
zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych
lub sprzeciwu do przetwarzania danych wynikającego z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo
do usunięcia danych (tylko w przypadkach określonych w przepisach).
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

