
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 

Zgodnie z zapisami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

zwanego RODO informuje się, że: 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

Kontakt: ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski, tel. 627216088, adres e-mail: 

sekreariat@kozminwlkp.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kozminwlkp.pl, tel. 62 7216088 

3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.). 

4. Monitoring wizyjny miasta składa się z 12 kamer, których lokalizacja jest następująca: 

- skrzyżowanie ul. Strzeleckiej z Zamkową, 

- skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z Jana Pawła II, 

- ul. Stary Rynek (Ratusz), 

- skrzyżowanie ul. Klasztornej z Jana Pawła II, 

- skrzyżowanie ul. Klasztornej z ul. Wierzbową, 

- skrzyżowanie ul. Kościelnej i Plebanki, 

- basen kąpielowy 2 szt., 

- targowisko – 2 szt., 

- Komisariat Policji – 2 szt. 

6. Zapisy z monitoringu przechowywane są do 45 dni. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach 

na podstawie umów powierzenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania,  

a także prawo przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.   

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 celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą 

przetwarzane w celu profilowania. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
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