
Załącznik nr 4 
 
 
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli         
ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola 

 
 
 

Informacja 
w sprawie monitoringu wizyjnego  

 
 
W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek) informujemy, że obiekt Komendy 
Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz podlega 
rejestracji w systemie monitoringu wizyjnego. 

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli  

z siedzibą przy ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola. 
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów Komendy 

Powiatowej Policji w Stalowej Woli na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych oraz art.20a ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji i art.45 i 46 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. 

4.  Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego będą przechowywane 
przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie 
tego terminu następuje automatyczne usunięcie danych. 

6.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do swoich 
danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli wykaże faktyczny powód takiego 
ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach 
monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się 
przetwarzanie. 

7.  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane 
osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się 
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej 
Woli: e-mailowo: iod.stalowa-wola@rz.policja.gov.pl. listownie na adres Komendy Powiatowej Policji 
w Stalowej Woli (ul. Popiełuszki 24, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem „IOD”). 

 
 

 
 
 

    Zapoznałam/em się 
 
……………………………….. 
           (data i podpis) 

 
 
 
 
 

 

 


