
Polityka prywatności | System monitoringu wizyjnego Gminy Krasne | Zasady 

monitoringu 

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Administratorami Państwa danych osobowych jest Gmina Krasne – NIP: 

517-00-42-253, REGON: 690582111. 

2. Nasze dane kontaktowe | Możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listownie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP). Nasze dane kontaktowe: 36-007 Krasne 121; e-mail: 

sekretariat@gminakrasne.pl. Naszą elektroniczną skrzynkę podawczą znajdziecie Państwo w usłudze ePUAP oraz w serwisie 

obywatel.gov.pl. Aby skorzystać z tej drogi komunikacji musicie Państwo posiadać aktywny Profil Zaufany. 

3. Pomoc inspektora ochrony danych | Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony danych 

osobowych. Zapewnia Państwu pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z 

funkcjonowaniem monitoringi wizyjnego. Przykładowo: inspektor może udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji przysługujących 

Państwu uprawnień oraz przyjąć zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt pod adresem: 

daneosobowe@gminakrasne.pl. 

4. Nasze zadania i podstawy prawne | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego 

oraz podstawy prawne umożliwiające korzystanie z Państwa danych osobowych.  

Obszar naszej 

działalności  

Nasze cele Podstawy prawne 

Porządek 

publiczny 

i bezpieczeństwo 

obywateli. 

Prowadzimy monitoring wizyjny przestrzeni publicznej. 

Rejestrujemy Państwa wizerunek oraz zdarzenia mające 

miejsce w obszarze monitorowanym. Wykorzystujemy te 

informacje do zapewnienia porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli.  

Monitoring wizyjny zwiększa subiektywne poczucie 

bezpieczeństwa w obszarze monitorowanym, zapobiega 

przestępstwom i wykroczeniom oraz umożliwia ściganie 

sprawców przestępstw i wykroczeń.  

Realizujemy ten cel w interesie 

publicznym. 

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. e) 

RODO w związku z przepisami: 

1) art. 7. ust. 1. pkt 14) Ustawy z dnia 

8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym; 

2) art. 9a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r 

o samorządzie gminnym. 

5. Obszar monitorowany | Poniżej prezentujemy obszary objęte zasięgiem monitoringu wizyjnego, prowadzonego przez Gminę 

Krasne.  

Miejscowość Obszar monitorowany Okres przechowywania danych 

osobowych 

Krasne droga powiatowa, otoczenie UG, parking 20 dni 

Palikówka plac zabaw 31 dni 

Strażów plac zabaw do 3 miesięcy 

Malawa droga powiatowa, parking przy domu kultury, parking przy 

klubie sportowym, wjazd na parking przy klubie sportowym, 

trybuny stadionu 

do 3 miesięcy 

Malawa – wieża 

widokowa 

plac zabaw, wieża widokowa, parking 45 dni 

6. Kto otrzyma dane (odbiorcy danych) | Nie udostępniamy obrazu utrwalonego przez monitoring wizyjny podmiotom 

zewnętrznym. Udostępnienie utrwalonego obrazu może nastąpić wyłącznie w wyniku władczego żądania organów władzy 

publicznej.  

7. Okres przechowywania danych osobowych | Obraz zarejestrowany przez urządzenia rejestrujące przechowujemy przez 

okres wskazany powyżej począwszy od dnia zapisu. Po upływie tego okresu zarejestrowany obraz podlega usunięciu. Możemy 



zabezpieczyć obraz przed usunięciem, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy. Na przykład w sytuacji, gdy stanowi on dowód w 

postępowaniu karnym. 

8. Państwa uprawnienia | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone 

uprawnienia. Poniżej prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w toku postępowania. Opisujemy również na czym 

one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać. 

Uprawnienia Na czym polegają Jak skorzystać 

Prawo dostępu do 

danych. 

Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy 

Waszymi danymi osobowymi, jakiego rodzaju dane 

posiadamy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Możecie 

Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych.  

Odmówimy wydania kopii danych osobowych, jeżeli w 

danym przypadku niekorzystnie wpłynie to na prawa 

i wolności innych. 

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie 

Państwu specjalnego sprawozdania. Korzystając z prawa 

dostępu do danych nie uzyskacie Państwo kopii 

zgromadzonej przez nas dokumentacji.  

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. W treści 

podania napisz, że składasz wniosek 

o dostęp do swoich danych 

osobowych. 

Prawo do 

sprostowania 

danych. 

Możecie Państwo poprawić nieprawidłowe informacje na 

swój temat, zaktualizować nieaktualne oraz uzupełnić 

brakujące. 

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać 

prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa 

danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie 

odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej 

czynności. 

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. W treści 

podania napisz, że składasz wniosek 

o sprostowanie swoich danych 

osobowych. 

5) Wskaż dokładnie które informacje na 

swój temat uznajesz za błędne lub 

nieaktualne albo wskaż brakujące 

informacje. 

Prawo do usunięcia 

danych. 

Możecie Państwo poprosić nas o skasowanie Waszych 

danych osobowych. 

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy: 

1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do 

osiągnięcia naszych celów albo 

2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być 

słuszny albo 

3) Państwa dane osobowe są wykorzystywane 

niezgodnie z prawem albo  

4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny 

obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych; 

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy: 

1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do 

wywiązania się z obowiązku prawnego albo 

2) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do 

ustalenia szczeń, dochodzenia roszczeń albo obrony 

przed roszczeniami. 

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Wskaż dokładnie zakres danych 

osobowych, które mają zostać 

usunięte. Mogą to być poszczególne 

informacje albo wszystkie dane 

osobowe, zgromadzone w związku z 

zawartą umową. 

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże 

nam to prawidłowo ocenić Twoje 

żądanie. 



Uprawnienia Na czym polegają Jak skorzystać 

Prawo do 

ograniczenia 

przetwarzania. 

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych 

osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w 

następujących celach:  

1) przechowywania;  

2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony 

roszczeń;  

3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane 

osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów 

będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę. 

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia 

przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych 

okoliczności: 

1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych 

osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres 

pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa 

danych albo 

2) Państwa dane osobowe są wykorzystywane 

niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo 

ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia 

przetwarzania albo 

3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do 

osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne 

Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń;  

4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy 

przetwarzanie do czasu zbadania jego zasadności. 

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Określ swoje żądanie. Napisz, że 

żądasz ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych. 

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże 

nam to prawidłowo ocenić Twoje 

żądanie. Okoliczności uzasadniające 

ograniczenia przetwarzania 

znajdziesz obok, po lewej. 

Prawo do sprzeciwu. Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

swoich danych osobowych do realizacji zadań w interesie 

publicznym. 

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym 

momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem 

danych osobowych. Sprzeciw uwzględnimy tylko w 

wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa 

szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby 

zwiększyć szanse na jego uwzględnienie.  

Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym 

polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo 

znajdujecie. W tym celu należy wyjaśnić czym różni się 

Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane 

osobowe wykorzystujemy w tych samych celach. 

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 2. 

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. 

Może to być np. imię i nazwisko. 

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może 

to być np. adres poczty e-mail albo 

adres do korespondencji. 

4) Wskaż dokładnie którym celom 

przetwarzania danych osobowych się 

sprzeciwiasz. 

5) Uzasadnij swoje stanowisko, aby 

zwiększyć szanse na pozytywne 

rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na 

czym polega szczególny charakter 

sytuacji, w której się znajdujesz. 

Prawo skargi do 

Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 

Osobowych. 

Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący 

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych 

o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Czy podanie danych jest konieczne | Poniżej prezentujemy informację na temat tego czy macie Państwo obowiązek podania 

swoich danych osobowych. Wyjaśniamy także jakie będą konsekwencje odmowy podania danych.  



Osoby, których dane wykorzystujemy Czy podanie danych jest konieczne Konsekwencje niepodania danych 

Osoby fizyczne, przebywające w 

obszarze monitorowanym. 

Podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym. 

Podanie danych osobowych odbywa się 

automatycznie w momencie wejścia na 

obszar monitorowany.  

Jedynym sposobem, aby odmówić 

podania danych osobowych, jest 

omijanie obszarów monitorowanych albo 

zasłonienie twarzy.  

W związku z tym konsekwencją 

niepodania danych może być brak 

możliwość wejścia na obszar 

monitorowany bez utrwalenia wizerunku. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie dotyczy. 

11. Profilowanie | Nie dotyczy. 

 

 


