
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W 
RAMACH MONITORINGU LEŚNEGO 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (RODO), Urząd Morski  
w Szczecinie informuje: 

1.  Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor 
Urzędu  Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie,   
pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, dalej: ADO, 

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod  
nr tel: 91 44 03 309; adres email: IOD@ums.gov.pl. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna 
przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane  
w ramach monitoringu leśnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz (bez dźwięku). 

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane za podstawie art. 6  
ust. 1 lit. e RODO w związku z realizacją prawnie ustalonych celów ADO  
którymi są: 

 ochrona   mienia leśnego oraz ujawnianie przestępstw i wykroczeń  
w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm 
porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych 
administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie. 

Powyższe dane osobowe ADO przetwarza wyłącznie do celów,  
dla   których zostały one zebrane. 

3. Odbiorcy danych i inne podmioty: 

W razie konieczności dane mogą być udostępniane następującym  
ich odbiorcom: 

 dane mogą być przekazywane  podmiotom, które zgodnie z prawem 
nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznym, 
które  mogą  otrzymywać dane   osobowe pozyskane w drodze 
monitoringu w ramach  konkretnego postępowania zgodnie  
z prawem. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania 
i sądy, oraz firmy ubezpieczeniowe. 



4. Okres przechowywania danych: 

a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie   
przekraczający 30 dni od  dnia nagrania; 

b) jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub ADO dowie się, iż mogą one 
stanowić dowód  w takim postępowaniu, wówczas  termin 
przechowywania danych osobowych zostanie   przedłużony  
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

c) po upływie okresów, o których mowa w pkt a i b, uzyskane  
w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe 
są trwale usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

5. Obowiązek podania danych: 

Podanie danych jest: 
      • dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie leśnym 

administrowanym przez Urząd Morski w Szczecinie.          

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych 
do państw trzecich: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22  
ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane  
za granicę, w tym do państw  trzecich. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą: 

Na podstawie i  z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 
RODO przysługuje Pani/Panu: 

1) Prawo do informacji o istnieniu monitoringu na terenie leśnym 
administrowanym przez Urząd Morski w Szczecinie; 

2) Prawo dostępu do swoich danych w uzasadnionych przypadkach; 
3) Prawo do przetwarzania przez ograniczony czas; 
4) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  

tel: 22 - 531 03 00, adres email: kancelaria@.uodo.gov.pl lub 
listownie na adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. 

 
 

 


