KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO OBIEKTÓW
KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. W Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim i w bezpośrednim otoczeniu obiektów
komendy prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu
wizyjnego.
2. Administratorem przetwarzającym dane osobowe w ramach monitoringu jest: Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim (97-300 Piotrków
Trybunalski, ul. Jagiellońska 11, tel. 44 647 39 19, fax. 44 647 34 88 wew. 121, e-mail:
kmpsp12@straz.lodz.pl).
3. Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja
2018 roku w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej § 3 ust. 1, w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych: (90-521
Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 631 51 03, 42 631 51 04, fax: 42 631 51 08, 42 631 52
08, e-mail: iod@straz.lodz.pl)
4. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku
oraz w konsekwencji do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Komendanta
Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim, a także oświadcza, że zapoznał(a) się z
informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
5. Dane osobowe osób zarejestrowanych przez system monitoringu są przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c
RODO.
6. Zapisy z monitoringu są przechowywane w okresie tzw. pętli czasowej.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do:
 dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,


wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO.

8. Zapisy monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9.

Przetwarzanie nagrań monitoringu nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

