
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ SYSTEM OCHRONY WIZYJNEJ MIASTA SŁUBICE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„RODO”, informuję: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych - wizerunku - jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1 69-100 Słubice; 

2) Pytania dotyczące i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Słubice należy 

kierować do Inspektora Ochrony Danych, pani panią Wioletty Rojewskej za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

inspektor@slubice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane - 

poprzez urządzenia rejestrujące obraz; 

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego 

(zapewnienie bezpieczeństwa osób, ochrona mienia i porządku publicznego) ciążącego na Burmistrzu Gminy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 994 z późn. zm; 

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

1) organy ścigania i inne podmioty powołane ustawowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwdziałaniu przestępczości oraz terroryzmowi w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu 

wynikającym z zapisów monitoringu wizyjnego miasta; 

2) podmioty świadczące ubezpieczenie w celu weryfikacji okoliczności i przebiegu zdarzenia powodującego szkodę 

osób lub mienia; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni do realizacji celów określonych w pkt. 

4, a dane stanowiące materiał procesowy w sprawie mogą być przechowywane przez okres oraz zakres na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

7) Przebywanie na obszarze monitorowanym przez system ochrony wizyjnej miasta Słubice ma charakter dobrowolny; 

8) Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO), jednakże prawo do 

uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w niektórych 

sytuacjach może nie być możliwe do spełnienia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO); 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9) posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczeniu; 

• osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

10) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
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umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; 

11) posiada Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawa prawna i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych; 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak 

również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 

13) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

  



Wykaz kamer miejskiego monitoringu: 

1) rondo Solidarności, 

2) plac Przyjaźni (park) 

3) plac Przyjaźni 28 

4) ul. Młodzieży Polskiej, 

5) plac Bohaterów, 

6) skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Chopina, 

7) ul. Paderewskiego, 

8) ul. Kochanowskiego i Konopnickiej, 

9) skrzyżowanie al. Młodzieży Polskiej z ul. Wawrzyniaka, 

10) skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Mieszka I, 

11) skrzyżowanie ul 1-go Maja/ Niepodległości, 

12) plac Wolności, 

13) skrzyżowanie ul. Jedności Robotniczej i ul. Mickiewicza, 

14) skrzyżowanie ul. Narutowicza i al. Niepodległości, 

15) skrzyżowanie ul. 1 Maja i ul. Folwarcznej, 

16) skrzyżowanie ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I, 

17) skrzyżowanie ul. Kilińskiego i ul. Wandy, 

18) plac zabaw na os. Słowiańskim. 


