
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, 

ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, strona www: 

http://wachock.pl, (Administrator). 

Z Administratorem można skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl, 

pisemnie pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: 41 27 36 130. 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-

mail: iod@wachock.pl. 

Z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Krzysztofem Mazurkiewicz, można skontaktować się osobiście w 

siedzibie Urzędu lub przy pomocy adresu e-mail: iod@wachock.pl.  

 

Cel przetwarzania: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

(RODO) 

Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony dóbr i mienia na terenie 

Urzędu oraz w jego toczeniu. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w 
związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

Odbiorcy danych: 

 Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i 

samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 Firmy świadczące usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, 

obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń. 

 Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Okres przechowywania danych: 
 

Cel przetwarzania 
 

Planowany termin usunięcia 
kategorii danych 

Ochrona osób i mienia przebywających na terenie ADO Od momentu nagrania max. 30 dni   

(W przypadku gdy nagrania mogą posłużyć w celu ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane 

mogą być przetwarzane przez okres ustalony odrębnymi przepisami lub 

do momentu zakończenia sprawy) 

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Posiadają Państwo: 

o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  

  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje 

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby 

pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania 

jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszarem 

EOG.  

 

http://wachock.pl/

