„Prezydent Miasta Mielca informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym
monitoringiem wizyjnym Przewoźnej Stacji Monitoringu Powietrza, że wejście osoby w strefę objętą
nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej
danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za
pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu Przewoźnej Stacji Monitoringu Powietrza. Monitoring
wizyjny obejmuje zasięgiem najbliższe otoczenie tej stacji. W związku z powyższym, obiektem
wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia
niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub
interwencyjnych.
Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamerę monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze
danych i są dostępne przez 10 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
Zabezpieczane są zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu,
życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
- na wniosek osób trzecich;
- na wniosek organów prowadzących postępowania;
- na wniosek Kierownika jednostki,
Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na
pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są
udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np.
policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).
Każdej osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, przysługują
uprawnienia
wymienione
w
klauzuli
informacyjnej
–
http://www.mielec.pl/wpcontent/uploads/2018/05/KLAUZULA-INFORMACYJNA-DOTYCZ%C4%84CA-PRZETWARZANIADANYCH-OSOBOWYCH-W-URZ%C4%98DZIE-MIEJSKIM-W-MIELCU.pdf .
Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 17 7874033.
Informacji udziela Inspektor Ochrony Danych.”

Podstawa prawna:
art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1000)
art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

