
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(monitoring) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go 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 swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

1. Administratorem Pana/i  danych osobowych  jest  Miejski  Ośrodek Pomocy
Społecznej  w  Kutnie  z  siedzibą  przy  ul.  Warszawskie  Przedmieście  
10 a, 99-300 Kutno.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mops.kutno.pl. 
3. Pana/i dane osobowe w postaci  wizerunku osoby objęte zakresem monito-

ringu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w inte-
resie publicznym tj.: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób ko-
rzystających ze schronienia, ochrony mienia na podstawie:  
a) Art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
b) Art. 5 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4. Strefa monitoringu obejmuje obszar wskazany w Strukturze Monitoringu
Wizyjnego Noclegowni.  

5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 dni. Po wy-
czerpaniu miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Reje-
stracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).  

6. Odbiorcą Pani/a danych będą:  Sądy, prokuratura, Policja, Straż Miejska  
i inne podmioty na podstawie odrębnych przepisów w zakresie i celach, któ-
re wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dane osobo-
we mogą być  także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane oso-
bowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umo-
wy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich da-
nych, pod warunkiem, że nie narusza to praw innych osób oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych  (UODO),  gdy  uzna  Pan/i,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych
Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: nie dotyczy.

10.Pana/i dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej na podstawie: nie dotyczy.
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