
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony pracowników, obiektów  

i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest 

zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,  

z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

dzieckiem; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być Policja, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba 

Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straży Graniczna, Służba 

Ochrony Państwa, Państwowa Straż Pożarna, Służba Celno-Skarbowa oraz Straż 

Miejska w Gdańsku; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie 

informatycznym - system monitorujący tj. system ciągłej i długoterminowej obserwacji, 

przy pomocy kamery, wideorejestratora lub innych urządzeń wyposażonych w obiektyw 

osób przebywających na terenie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 

jego komórek organizacyjnych, obsługiwany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku z siedzibą 80-432 Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A. 
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