
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla monitoringu wizyjnego strefy składowaniu odpadów komunalnych w obrębie budynku                      

przy ulicy Bandurskiego 3 w Mikołowie, zlokalizowanej na nieruchomości Nr 4 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych,  informujemy, że obszarem objętym monitoringiem jest strefa składowaniu odpadów 

komunalnych w obrębie budynku przy ulicy Bandurskiego 3 w Mikołowie, zlokalizowana                                   

na nieruchomości Nr 4. Strefa ta monitorowana jest za pośrednictwem 3 sztuk kamer skierowanych 

na wejście do wiaty śmietnika oraz na wjazd i wyjazd z okolicy strefy składowania odpadów 

komunalnych w obrębie budynku przy ulicy Bandurskiego 3 w Mikołowie.  

Monitoring prowadzony jest przez Administratora danych, to jest Mikołowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową z siedzibą przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie, tel. 032 226-05-40,                                            

e-mail: msm@msmmikolow.eu. 

Dane osobowe ( wizerunek ) będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku i segregacji odpadów 

w strefie składowania odpadów komunalnych w obrębie budynku przy ulicy Bandurskiego 3                         

w Mikołowie, zlokalizowanej na nieruchomości Nr 4 oraz możliwości weryfikacji osób łamiących 

prawo w zakresie podrzucania odpadów, dewastacji, kradzieży, a także podniesienia stanu 

bezpieczeństwa. Dane nie będą wykorzystywane do innych celów. 

Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest:  art. 6 ust. 1 lit. f)   Rozporządzenia  

Ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych ( RODO ). Prawnie uzasadnionym interesem 

realizowanym przez Administratora jest zapewnienie porządku w obrębie strefy składowania 

odpadów komunalnych wynikającego z przepisów prawa, a to Ustawy z dnia 13.09.1996 roku                              

o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach oraz Uchwały Nr XXVI/219/2022 z dnia 07.04.2022 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów.  

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępnione jedynie podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

Spółdzielnia ustaliła Regulamin monitoringu wizyjnego, w którym zawarte zostały szczegółowe 

informacje w powyższym zakresie. 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 032 226-05-40 wew. 10,                    

41 lub w siedzibie Spółdzielni pok.nr 103,123.  

 

Zatwierdzono 

Decyzją Zarządu MSM Nr 213 

w dniu 30.11.2022 roku 
Wyk. Druk. K.S  


