
Załącznik do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji  
monitoringu wizyjnego na terenie Wydziału Komunikacji, Przychodni 

oraz parkingu przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, 
w związku z monitoringiem Wydziału Komunikacji, Przychodni, 

parkingu przy ulicy Kościuszki 53 w Wągrowcu 

Na podstawie 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 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą  
w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 
2680500. 

Przedstawiciel administratora danych: 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, 
ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu prowadzi monitoring Wydziału Komunikacji, Przychodni, 
parkingu przy ulicy Kościuszki 53 w Wągrowcu oraz terenu wokół niego w celu: zapewnienia 
porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz ochrony 
przeciwpożarowej. 

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią: art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu przetwarza 
wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż  
3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne, nie stanowią inaczej.  

Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazy zawierające dane 
osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały 
zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  



Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie 
przepisów prawa. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane 

Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu – www.bip.wagrowiec.pl. 


