
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

 
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym 1e 22-351 Łopiennik Górny; email: 
gok.lopiennik@onet.eu tel . 82-577-31-27. 

 
2. Administrator  powołał  inspektora ochrony danych (dane kontaktowe, adres e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników oraz osób przebywających na terenie obiektu) poprzez 
ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób 
przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie,  
b) zapewnienie oraz zwiększenie ochrony mienia GOK oraz ustalanie ewentualnych sprawców 
czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),  
c) ochrona przeciwpożarowa obiektu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. 
Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator 
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może 
nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku , pracowników oraz innych osób zarejestrowanych 
przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia  do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi ,  

6. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku 
uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu. 
Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).W związku z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 



a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) 

 
 


