Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - monitoring
W związku z działaniem monitoringu wizyjnego w budynkach i otoczeniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie oraz stosownie do 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

z siedzibą przy ul. Rakowickiej 26, 31-510 Kraków.
2.

Wyznaczono inspektora ochrony danych w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, z którym
można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresami: iod@zck-krakow.pl,
lub Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie oraz otoczenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie.
4.

Podstawą prawną przetwarzania danych zarejestrowanych z kamer jest art. 9a ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 22² Kodeksu pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917)w związku

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 (Dz. Urz. UE L 2016 r. Nr 119, s.1).
5.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy licząc od
dnia ich nagrania. Po tym okresie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nadpisanie kolejnych
nagrań, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz

prawo ich sprostowania

oraz ograniczenia przetwarzania.
9.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane automatyzowane decyzje ( decyzje bez istotnego
udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone
bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

