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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA Z SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO  

NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE  
 

 

 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego, prowadzonego na terenie Cmentarza 

komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania 

Państwa danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl .   

3. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu:  

 zapewnienia  oraz  zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie cmentarzy, 

 ograniczenia  zachowań  nagannych,  wybryków  chuligańskich  oraz  innych  zachowań niepożądanych 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w tym wyeliminowanie aktów wandalizmu, 

 zapewnienia ochrony mienia.  

Podstawą prawną monitoringu jest obowiązek prawny przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym oraz wykonanie 

zadania realizowanego w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z art. 50 ustawy o 

samorządzie gminnym).  

4. Informujemy, że monitoring Spółki wyposażony jest w system identyfikacji tablic rejestracyjnych zintegrowany z 

systemem kontroli dostępu.  

5. Obszar monitorowany obejmuje teren całego Cmentarza w tym przede wszystkim: teren wejścia na Cmentarz, wjazd ze 

szlabanem, wejście główne i tylne do Kancelarii Cmentarza, teren wokół kaplicy, w tym plac przed kaplicą. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, poza podmiotami upoważnionymi na podstawie zawartych 

z Administratorem umów powierzenia. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring 

wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego 

udostępniane są jedynie organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, 

prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni.  

8. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale konieczne do wstępu na teren objęty 

monitoringiem. Brak woli ich podania skutkuje brakiem możliwości wstępu na teren Cmentarza. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych, w tym 

otrzymania ich kopii, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, 

gdy macie do tego prawo.  

10. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 
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