
 
STAROSTWO POWIATOWE 

ul. Cyganka 28, ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek 
Tel. (54) 230 46 00, Fax. (54) 230 46 71 ;   e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM  

MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

Starostwo Powiatowe we Włocławku prowadzi monitoring wizyjny budynku przy ul. Cyganka 28 oraz przy  

ul. Stodólna 68 i terenu wokół niech w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób 

przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także 

ochrony mienia. 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we 

Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek (e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl, tel. (54) 230 

46 00). 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu (54) 230 46 60,  

e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu stanowią: 

a) art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit.  e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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; 

b) art. 22
2
 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w związku  

z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. 

4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. 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 ten ulega 

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane  

w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana  danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 Starosta Włocławski 

 

 

Treść klauzuli wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 
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