Druga warstwa

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W OBSZARZE m.st. WARSZAWY

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 uchylania
dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE L119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Współadministratorami danych osobowych gromadzonych w związku z prowadzonym monitoringiem
są:
1) Zarząd Dróg Miejskich
Adres siedziby: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Tel. 22-55-89-000; e-mail: kancelaria@zdm.waw.pl
2) Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
Adres siedziby: ul. Młynarska 43/45
Tel. 22-827-02-77; e-mail: kontakt@zosm.pl
2. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili zakres swojej odpowiedzialności
dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest
dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 11.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
gdyż jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.
5. Obszary objęte monitoringiem zostały oznakowane graficznie poprzez umieszczenie w miejscach
widocznych stosownych piktogramów.
6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. Nagrania monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub podjęto wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępniane wyłącznie organom
upoważnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, prowadzącym
postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia w szczególności: Policji, prokuratorowi,
podmiotom wymienionym w art. 312 Kodeksu postepowania karnego, sądom itp.
9. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
- prawa dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania,
- prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia ,
- prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
10. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych
przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
11. Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą
pełni Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Zarząd Dróg Miejskich, z którym można
skontaktować się kierując korespondencję na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801
Warszawa lub adres poczty elektronicznej e-mail: iod@zdm.waw.pl.
Niezależnie od powyższego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zakład Obsługi Systemu
Monitoringu na adres poczty elektronicznej iod@zosm.pl.

