WNIOSEK
o udostępnienie kopii zapisu z monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego
w Sokółce oraz na terenie wokół tego budynku

1) Dane wnioskodawcy:
1. …………………………………………………………………………………….………..
Imię i nazwisko/ nazwa organu/ nazwa instytucji
2. …………………………………………………………….………………………………..
Adres wnioskodawcy
2) Opis zdarzenia:
1. Data, godzina i miejsce zdarzenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Krótki opis przebiegu zdarzenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3) Cel otrzymania kopii zapisu z monitoringu wizyjnego
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
(podpis czytelny wnioskodawcy)
4) Weryfikacja uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia, do
otrzymania kopii zapisu z monitoringu na podstawie okazanego przez wnioskodawcę
dokumentu (np. numer dowodu osobistego; numer dowodu rejestracyjnego pojazdu; numer
KRS)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
(podpis Kancelisty)

5) Wyrażam/nie wyrażam* zgody na udostępnienie kopii zapisu z monitoringu wizyjnego w
budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz na terenie wokół tego budynku, zdarzenia
opisanego we wniosku w pkt II.

……………………………………………
(podpis Starosty Sokólskiego
lub osoby upoważnionej)
6) Potwierdzam odbiór nośnika z nagraniem kopii zapisu z monitoringu wizyjnego i oświadczam,
że otrzymane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym we wniosku w pkt
III.

……………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, które złożyły wniosek o wydanie kopii
zapisu z systemu monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 z późn.
zm.), zwanego dalej RODO, informujemy o tym, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sokólski, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokółce możliwy jest
za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Pani/Pana prawa dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 15
ust. 1 i 3 RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator ma
zawarte umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych odbiorców
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym
zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości
zapoznania się z wprowadzonymi do udostępnionych administratorowi systemów
informatycznych danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu, a po tym czasie będą przechowywane przez okres ustalony na
podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);
7) na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od
administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z RODO;
9) podanie danych osobowych w związku z realizacją przez Panią/Pana prawa dostępu
do danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, jednakże konieczne
do udzielenia Pani/Panu wszelkich niezbędnych informacji służących realizacji
przysługującego Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

……………………………………………
(podpis czytelny wnioskodawcy)

