OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC INTERESANTÓW
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TYCHACH
Szanowna Pani/Panie,
Obiekt, w którym się znajdujesz oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz
podlega rejestracji w systemie monitoringu. Jeżeli zamierzasz wejść na teren obiektu,
koniecznym będzie podanie danych osobowych, które zostaną zarejestrowane w systemie
kontroli dostępu.
Poniżej znajduje się informacja wskazująca, w jaki sposób Komendant Miejski Policji
w Tychach przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji
w Tychach z siedzibą przy ul. Bielska 46, 43-100 Tychy, e-mail:
komendant@tychy.ka.policja.gov.pl
2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski
Policji w Tychach wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych,
kontakt: ul. Bielska 46, 43-100 Tychy, e-mail: iod.@tychy.ka.policja.gov.pl
Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KMP w Tychach.
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu wykonania
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. wprowadzenia systemu wejść
i wyjść oraz określenia uprawnień do przebywania w wydzielonych strefach,
zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie obiektu
Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na podstawie ustawy o ochronie informacji
niejawnych oraz aktów do niej wykonawczych.
4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 RODO1.
5. Dane

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego

bądź

organizacji

międzynarodowych.
6. Czas przetwarzania danych zebranych w systemie kontroli dostępu wynosi 2 lata od
czasu ich rejestracji, zgodnie z treścią zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji i po tym okresie
dane podlegają automatycznemu usunięciu.

RODO - Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia
2016 r.
1

7. Czas przetwarzania obrazu zapisanego w systemie monitoringu jest nie dłuższy
niż 3 miesiące – ulega automatycznemu usunięciu – nadpisaniu przez kolejny
zarejestrowany obraz.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora danych dostępu
do przekazanych

danych

osobowych,

ich

sprostowania

lub

ograniczenia

przetwarzania, które może podlegać ograniczeniom wynikającym w szczególności
z przywołanych powyżej przepisów.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania
przenoszenia danych;
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie
danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje
brak możliwości udzielenia zgody na wejście Pani/Pana na teren obiektu.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

