
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 - Dz.U. UE  

L Nr119), zwane dalej RODO informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

z siedzibą w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 43 75 796 (sekretariat), e-mail: 

sekretariat@pzdkrosno.pl; 

2) Dyrektor PZD powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować: 

listownie pisząc na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie,  38-400 Krosno, ul. 

Bieszczadzka 1, e-mail: iodo@powiat.krosno.pl, telefon 607 648 711; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa                         

i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie należącym do PZD w Krośnie - 

Obwód Drogowo - Mostowy w Dukli. Podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 22² § 1 Kodeksu Pracy. 

Zakres zgromadzonych danych w ramach monitoringu obejmuje Państwa wizerunek;  

 

4) Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane wyłącznie organom 

ścigania i innym uprawnionym organom do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz 

osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań np. osobom poszkodowanym  

w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. 

 

5) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych
 
na zasadach 

określonych w art. 15 RODO. Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, 

usunięcie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, ograniczenie przetwarzania
  

w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych  

w art. 21 RODO oraz przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

6) Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres nie 

dłuższy niż 11 dni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych a w przypadku wystąpienia 

incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jako organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy prawa. 
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