KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU Z ZASTOSOWANIEM FOTOPUŁAPEK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informujemy, iż:
1. W związku z obowiązkiem likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz potrzebą podjęcia działań
prewencyjnych w tym zakresie na terenie gminy Potęgowo, stosowany jest mobilny monitoring
obszarów, na których wyrzucane są nielegalnie odpady. Monitoring prowadzony jest z
zastosowaniem fotopułapek rejestrujących obraz;
2. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, pozyskanych ze zdjęć z fotopułapek
jest: Wójt Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo;
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się skontaktować z
Inspektorem za pomocą adresu sekretarz@potegowo.pl;
4. Administrator, przetwarza dane osobowe wizerunkowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa: art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne, serwisowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
zapewniona zostanie odpowiednia ochrona Państwa praw;
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane osobowe w postaci zdjęć z fotopułapek, będą przechowywane przez okres do 30 dni,
następnie ulegają usunięciu, z wyjątkiem przypadków kiedy nagrania obrazu stanowić będą
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania;
8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

