
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W TERESPOLU 

 
Zgodnie z 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 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Terespolu, ul. Henryka Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: iod@terespol.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 9 a ustawy o 

samorządzie gminnym oraz na podstawie przepisu prawa 22² § 1 ustawy kodeks 
pracy.  

4. Posiada Pani/Pan prawo:  
a) do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych;  

b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 
że przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.  

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana wizerunek.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy 
ścigania, organy administracji publicznej, a także dostawcy oprogramowania dla 
monitoringu wizyjnego i usług serwisowych dla oprogramowania monitoringu wizyjnego.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne 
do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres 30 dni od 
dnia zapisu nagrania monitoringu wizyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe 
zostaną usunięte.  

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

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 
Wykaz miejsc montażu kamer systemu monitoringu wizyjnego: 
 
- drzwi wejściowe do MOK, 
- wejście do Przedszkola i parking (MOK), 
- plac zabaw przy Przedszkolu, 
- wejście na plac zabaw przed MOK, 
- wjazd do MOK od ul. Sienkiewicza, 
- wejście do Szkoły Podstawowej nr. 1 (MOK), 
- plac przy SP nr1 (MOK). 

 
 


