
INFORMACJA  
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem 

monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wołczyn 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 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), 
Urząd Miejski w Wołczynie informuje, że teren Rynku (centrum), przed Urzędem Miejskim, 
targowiska, dworca kolejowego, placu zabaw przy dawnym kinie Syrena, oraz obszar wokół 
obiektów sportowych przy ul. Sienkiewicza, objęty jest monitoringiem wizyjnym. W związku 
z tym przetwarzane są dane osobowe dotyczące wizerunku. Poniżej podajemy podstawowe 
informacje w tej sprawie: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu miejskiego 
jest Gmina Wołczyn, adres: ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, tel. 77 418 83 40; e-mail: 
info@wolczyn.pl.  
 
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres 
Administratora (podany powyżej) lub na adres e-mail: rodo@wolczyn.pl 
 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 9a. ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
 
4. Dane mogą być przekazywane organom państwowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
i porządek publiczny. Dane nie są przekazywane poza Polskę.  
 
6. Dane osobowe są przechowywane od chwili zarejestrowania przez okres: rejon obiektów 
przy ul. Sienkiewicza – 14 dni, rejon centrum z halą targową, dworcem i Urzędem Miejskim 
– 9 tygodni, rejon dawnego kina Syrena – 6 tygodni, a następnie w sposób automatyczny 
kasowane. System rejestruje wyłącznie obraz, bez dźwięku. Nie posiada możliwości 
automatycznego identyfikowania osób na podstawie wizerunku. 
 
7. Prawa przysługujące osobie: 
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; wniosek należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1. Wniosek do pobrania na stronie internetowej 
Urzędu: www.wolczyn.pl; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę 
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku 
stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych, bądź niezgodności z celem ich 
zebrania. 


