
Informacja o przetwarzaniu danych zgromadzonych 

za pośrednictwem monitoringu wizyjnego 

zlokalizowanego w wewnątrz i na zewnątrz budynku użytkowanego 

przez Straż Miejską w Rybniku (CCTV) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (zwane dalej RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej                        

w Rybniku jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy                              

ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik. Z Administratorem danych 

można się skontaktować: 

• listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora, 

• poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl, 

• telefonicznie +48 32 42 27 254. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Kamilę Paliszewską, 

z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 

• listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora, 

• poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o strażach gminnych – w celu realizowania zadań określonych w art. 11 ust. 1                        

w zw. z art. 10 przytoczonej ustawy w przypadku, gdy czynności te są 

niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu utrwalania dowodów 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom 

naruszania spokoju i porządku w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku, oraz          

w celu ochrony siedziby,  

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 

zatrudnionych w Straży Miejskiej w Rybniku, stażystów oraz praktykantów, 

a także ochrona mienia zarządzanego przez Straż Miejską w Rybniku; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator 

zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, 

jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu 



ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, 

doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, 

windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

5. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 

3 miesiące od dnia rejestracji, w zależności od pojemności urządzeń rejestrujących, 

następnie podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowych danych lub fizyczne 

zniszczenie, w sytuacji awarii lub zmiany konfiguracji systemu. W przypadku,                      

w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 

w postępowaniu, termin przechowania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 

RODO); 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 

z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO); 

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

f) w pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych 

przepisami RODO prawa nie będą realizowane. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO.  

9. Osoba która nie chce aby jej dane były przetwarzane nie powinna wchodzić na 

obszar objęty monitoringiem.  

 

 

 

 


