
Za|ączniknr 4

Komenda Powiatowa Policji
w Jaroslawiu
ul. Poniatowskiego 50' 37-500 Jarosław

Informacja
w sprawie monitoringu wizyjnego

W związku z pozyskiwaniel'l'l dalrych osobclwych (u;izcrunek) informrr|emy' że obiekt Komendy

Powiatowej Policji w Jarosławiu ol'az .iego grallice zewnętrzne Są tnonitorowane.

a obraz podlega re.iestracji w systernie monitoringu wizyjnego.

l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych.iest Komendant Powiatowy Policji
rv .Iarosławiu ul. Porliatowskiego 50' 37-500 .larosłar.v.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzarre będą w cellt zapewnienia ochrony obiektów Komendy

Porviatow'ej Policji w Jarosławiu na podstawie aft.6 ust.l lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych orazaft.Ż)a ustawy zdrl.6.04.1990 r. o Polic'ji iar1.45 i46 ustawy zdnia 5 sierpnia 20l0 r.

o oc hron ic infornac.j i n iej aitnltg h.

3.odbiorcalni Pani/Parra danyclr osobowych będą lvylącznie podnlioty uprawnione do uzyskania

druych osobowych na podstawie obowiązLrjących przepisów prawa lub zawaftyclr umów.

4.Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazyr.vane do paristwa trzeciego lub organizacji
nriędzynarodowej.

5.Pani/Parla dane osobowe przetwarzalle w systemie monitoringtl wizyjnego będą przechowywane

przez okres nieprzekracza.iący 30 dni od drlia zare.jestrowania. Po upływie tego tenninrr następuje

automatyczlre usunięcie danych poprzez nadpisanie.

6.osoba zare.jestrowanaprzez Systen] nlonitoringu wizy.inego ma prawo do dostępu do swoich danyclr

osobowyclr oraz ograniczenia iclr przetwarzania..jeżeli wykaze faktyczny powód takiego ograniczenia.
Pozytywne rozparrzenie sprzeciwu wobec przetwat"zania danych w ranraclr monitoringu wizyinego

nusi byc zgodne z przepisallli prawa lla podstawie, których odbywa się przetwaI'zanie.

T.Osobie zare.iestrowane-i przez systern monitoringu wizy-lnego, w przypadku uznania, ze dane

osobowe w ralnach tego systeIlltt nie są przetwal'Zane w spclsób prawidłowy przysługuje prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu ochrony Danych osobowych.
8.Datle udcrstępnione przez Panią/Pana nie będą podlegał-v zautonatyzowal]emu przetwarzaniu, w tym

profilowaniu, o którym lTlowa w aft'22 rrst. l i 4 ogólnego rclzporzqclzenia o ochroltie danych.

9.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych

osobor.vych oraz korzystarlia z praw związanych z' przetwarzanienl danych osobowycłr moze się

Pani/Pan kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych w Konrendzie Powiatowej Polic.ji

w.Iarosławiu: e-mailowo: !9t!'iiu1.l5!i1y_'r!ry,p9!!t-111-.]11\.]]j lub listownie na adres Komendy
z dopiskieln Porliatowskiego 50' 37-500 .larosław.

Zapoznałatnleln się

(dotu i podpis)


