
Chojnice, dnia……………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

                                                                    Komendant Straży Miejskiej 

             w Chojnicach 

             ul. Stary Rynek 1 

                                                                    89-600 Chojnice 
 

 

Wniosek 

 o zabezpieczenie nagrania z monitoringu miejskiego 

 

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie nagrania z miejskiego 

monitoringu wizyjnego. 

 

data zdarzenia: ……………………………………………………………............ 

czas zdarzenia: ……………………………………………………………............ 

dokładna lokalizacja (ze wskazaniem kamer): ………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

opis zdarzenia i cel zabezpieczenia nagrań: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Proszę o ( telefoniczne, pisemne ) poinformowanie mnie o zabezpieczeniu 

przedmiotowego nagrania ⃰  

                                                                                      

                                                                                     ………………………….. 

                                                                                     data i podpis  

*niepotrzebne skreślić 

 



................................................. 
  Nazwisko i imię 

 

………………………….….... 
Adres zamieszkania 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(zgodnie z rozporządzeniem 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)).  

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd 

Miejski w Chojnicach w celu realizacji wniosku. 

…………………………………... 
(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
Działając zgodnie z art. 13 w związku z art. 12 ust. 1 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)  informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1, 89-600 

Chojnice; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest insp. Andrzej Malinowski Stary Rynek 1, 89-600 

Chojnice,  

e-mail: iod@miastochojnice.pl; 

c) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wniosku osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a 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); 

d) dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji wniosku oraz w okresie jego archiwizacji 

wynikającym z odrębnych przepisów; 

e) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do 

przenoszenia danych; 

f) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

g) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

…………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis)    

 


