Informacja o używaniu przez Straż Parku kamer nasobnych

1. Uprzejmie informujemy, że w ramach działań Straży Parku mogą być wykorzystywane

kamery nasobne do rejestrowania czynności służbowych. Czynności te dokumentowane są
wyłącznie w przypadkach podejmowania przez Strażników parku interwencji w miejscach
publicznych.
2. Utrwalone nagrania są przechowywane przez WPN 31 dni od daty zapisu. W przypadkach,

gdy nagrania będą wykorzystane do celów dowodowych, termin ten ulegnie przedłużeniu o
okres wynikający z odrębnych przepisów.
3. Proces przetwarzania danych utrwalanych przy użyciu kamer nasobnych spełnia wymogi

określone w art. 31 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 125).
4. Informujemy, że
a) Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z kamer nasobnych jest

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeziorach, 62-050 Mosina,
w zakresie realizowanych zadań.
b) Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem do korespondencji: Jeziory, 62-

050 Mosina lub adresem e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewniania bezpieczeństwa i

porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie WPN, właściwego
dokumentowania czynności Straży Parku (m.in. z użyciem środków przymusu
bezpośredniego), zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa strażników parku
jak i osób będących uczestnikami lub świadkami interwencji.
d) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu administratora danych.
e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
f) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie:
https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Prawo dostępu do danych realizowane jest na następujących zasadach:
a) Udostępnienie kopii zapisu obrazu odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek

organów lub instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
prawa, bądź w oparciu o decyzję Administratora Danych Osobowych, z
uwzględnieniem zapisów ppkt b).

b) Osoba fizyczna zainteresowana zabezpieczeniem zapisu obrazu i dźwięku z

kamer nasobnych Straży Parku na potrzeby postępowania może zwrócić się na
piśmie do Dyrektora Parku z prośbą o zabezpieczenie zapisu obrazu przed
usunięciem następującym po upływie okresu jego przechowywania określonego
poniżej w
c) Wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie

mogło zostać zarejestrowane przez kamerę nasobną.
d) Wniosek powinien zawierać: dane wnioskującego, dokładną datę, miejsce,

przybliżony czas i opis zdarzenia utrwalonego na zapisie oraz uzasadnienie
wniosku.
e) Wniosek niezawierający informacji wskazanych w ppkt d) pozostawia się bez

rozpoznania,o czym powiadania się wnioskującego.
f) Kopia zapisu obrazu i dźwięku sporządzona na podstawie wniosku, o którym

mowa w ppkt a) zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
licząc od dnia jego sporządzenia, o ile w tym czasie Park nie zostanie
zawiadomiony o wszczęciu postępowania przez uprawnione organy lub
instytucje. Kopia ta podlega udostępnieniu na zasadach wskazanych w ppkt a).
g) Po upływie okresu, o którym mowa w ppkt f), zabezpieczona kopia zapisu

podlega usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację osób i zdarzeń.
6. Dane

udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej wyłącznie w postaci
obrazu dźwięku oraz będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 31
dni a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

