Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - system monitoringu wizyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem systemu
monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@ruda-sl.pl lub
listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane są
w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz
w celu ochrony mienia.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku
z art. 9a i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 22² ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Konsorcjum w składzie: Time Security Sp. z o.o.,
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice oraz SKY ONE Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice,
w związku z realizacją umowy dot. wykonywania usługi w zakresie ochrony osób i mienia
w budynkach Urzędu Miasta. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane osobom, które wykażą
potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) oraz
uprawnionym organom w zakresie prowadzenia przez te organy czynności prawnych.
5. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego przechowywany jest przez okres od 15 do 35 dni
od dnia jego pozyskania. Okres ten może zostać wydłużony w sytuacji, gdy nagranie zostanie
zabezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykaz kamer składających się na system monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska:
1. Budynek Urzędu Miasta przy Placu Jana Pawła II 6:
Kamery wewnętrzne zainstalowane są:
 przy wejściach do budynku od strony windy i Biura Obsługi Mieszkańców,
 na korytarzu parteru przy wejściu do pomieszczeń kasowych pokój 13,
 na korytarzu parteru przy pomieszczeniach Wydziału Komunikacji,
 na korytarzu piętra pierwszego,
 na korytarzu piwnicy przed wejściem do archiwum Biura Geodety Miasta,
 w kasach w pokojach (pokój 13 i 14),
 w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji;
Kamery zewnętrzne zainstalowane są:
 na rogu budynku bocznego – obejmują swoim zasięgiem parking wybrukowany i żwirowy, od
wejścia od ul. Niedurnego,
 na parkingu wewnętrznym Urzędu Miasta.
2. Budynek Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego 46:
Kamery wewnętrzne zainstalowane są na parterze budynku na korytarzu i obejmują wejścia
do budynku.
Kamery zewnętrzne zainstalowane są przy wszystkich drzwiach wejściowych, zewnętrznych
do budynku obejmując obszar wokół drzwi.
3. Budynek Urzędu Miasta przy ul. Gen Hallera 61:
Kamery wewnętrzne zainstalowane są na parterze budynku na korytarzu i obejmują wejścia
do budynku.
Kamery zewnętrzne (obrotowe) zainstalowane są dwóch przeciwległych rogach budynku
i obejmują zewnętrzny plac dookoła budynku.

