
Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy 

w Solcu nad Wisłą 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów, ochrony mienia oraz 

wsparcia kontroli dostępu, w budynku Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą przy  

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą prowadzony jest monitoring wizyjny. Administratorem danych 

osobowych gromadzonych w wyniku monitoringu jest Wójt Gminy Solec nad Wisłą. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 22
2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (48) 37-61-266 lub drogą elektroniczną 

pisząc na adres: gmina@solec.pl lub iod@solec.pl.  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Z MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ 
  

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, uprzejmie informuje się petentów Urzędu Gminy Solec nad Wisłą, 

że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu 

wizyjnego jest Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk, tel. (48)37-61-266, 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Roksana Dąbrowska-Czerwonka, e-mail: iod@solec.pl,  

tel. (48)37-61-266, pokój nr 4, 

3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego 

(zapewnienie porządku, bezpieczeństwa i mienia na określonym terenie) - art. 22
2 

ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, 

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane. Będziemy 

przekazywać dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa np. Policja, Prokuratura w związku z prowadzonymi postępowaniami, 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 do 60 dni, 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych 

osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, 

9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  

10) Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
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