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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO 

 
 
 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z 
siedzibą  47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która 
decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi. 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 
pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, 
proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 
774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad 
bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 

3) monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony przeciwpożarowej. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje obiekty będące własnością 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego  oraz tereny położone  wokół tych obiektów . Informacja o 

zastosowaniu monitoringu wizyjnego wywieszania jest na poszczególnych obiektach za pomocą 

odpowiednich znaków 

4) podstawą  prawną przetwarzania jest  art. 4b ust.1 Ustawy z dnia 05.06.1998 r o samorządzie 

powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz.995)  

5) zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie nieprzekraczającym  3 miesięcy od dnia 

nagrania. 

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo: 

➢ dostępu do danych osobowych – swojego wizerunku art. 15  RODO 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania art.18 RODO 

➢ prawo do sprzeciwu art.21 RODO 

7) zapisy z monitoringu wizyjnego mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa (np. Policji, sądom w celu ścigania sprawców przestępstw bądź wykroczeń) lub innym osobom 

jeżeli wykażą swój interes prawny 

8) Zapisy z monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw trzecich 

9) Dane osobowe (wizerunek) nie będą podlegały profilowaniu bądź automatycznemu podejmowaniu 

decyzji 

10) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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