
UWAGA! 
TERENY REKREACYJNE W KANIOWIE SĄ MONITOROWANE 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

/Rozporządzenie Ogólne w sprawie ODO/ informujemy, że teren ORiSW w Kaniowie jest 

monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem zainstalowanych kamer. 

Obszar objęty monitoringiem obejmuje :  

- ogrodzone Tereny Rekreacyjne w Kaniowie w tym plac asfaltowy, scenę, wiatę drewnianą, plac 

zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko wielofunkcyjne, skatepark, boisko do tenisa ziemnego,  

skocznie w dal,  obiekty gospodarcze, tereny komunikacyjne,  tereny zielone. 

- wejście na teren obiektu i częściowo tereny przyległe poza  ogrodzonym terenem.  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Gmina 

Bestwina z siedzibą 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111.   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@bestwina.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe /wizerunek/ będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników i osób przebywających na terenie objętym monitoringiem oraz ochrony mienia 

Administratora.  

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO), 

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów 

podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

6. Zapis monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni i podlega 

automatycznemu skasowaniu za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z 

naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo wtargnięciem osób nieupoważnionych. Dane te 

mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo prawomocnego 

zakończenia odpowiednich postępowań. 

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

Wójt Gminy Bestwina 


