
            

  

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych  

w systemie monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy 

oraz o przysługujących prawach z tym związanych 

 

podstawa prawna:  art. 13 ust. 1 i 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego 

m.st. Warszawy jest Zakład Obsługi Systemu Monitoringu z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 

43/45, 01-170 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.  

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 

kontaktować się pod adresem mail: iod@zosm.pl. 

3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w systemie monitoringu wizyjnego 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. 

Monitoring obejmuje obszar przestrzeni publicznej miasta stołecznego Warszawy. Przez obszar 

rozumie się w szczególności ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi, parki. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9a pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.). 

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. 

6. Dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie 

przez okres 30 dni, chyba że zostaną one zabezpieczone przez Policję jako materiał procesowy. Po 

upływie 30 dni dane zostają automatycznie kasowane. Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz 

bez dźwięku. 

7. Przetwarzanie obrazu zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego przez Policję odbywa 

się wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane uprawnionym organom 

prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. Policji, prokuraturze, 

sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również 

w formie profilowania. 

11. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

2) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ze wskazanych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@zosm.pl. 

12. W przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


