Zgodnie z art. 13 ust. 1i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-,,Rozporządzenie’,
Informuje, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu
z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, tel.56-683-54-76, adres

email: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e Rozporządzenia w związku z Art. 22² ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) - oraz na podstawie art. 4 b ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968, oraz z 2018 r.
poz. 130 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Placówki
oraz zabezpieczenia mienia.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu -Dobrzyniu jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 2. Konsekwencją odmowy
udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu -Dobrzyniu .
4. Posiada Pani/Pan prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego
zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; - prawo żądania usunięcia danych jej
dotyczących; - prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia
dotyczących jej danych osobowych; - prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
5. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym
do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl,
8. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 30 dni.
9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają
obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

