
Klauzula informacyjna Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

- Monitoring wizyjny 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie posiada system monitoringu wizyjnego CCTV wchodzący 

w skład infrastruktury Centrum RIS. W skład systemu docelowo będą wchodziły 52 kamery. Kamery 

rozmieszczone zostały na kluczowych dla kontroli bezpieczeństwa żeglugi oraz przewozu towarów 

odcinkach rzeki tj. mostach, wieżach, masztach oraz na nabrzeżach i budynkach. 

Dodatkowo na portalu (https://nawodzie.szczecin.uzs.gov.pl/na-wodzie/kamery-live/), którego 

administratorem jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, do powszechnego użytku udostępniono 

obraz z kamer systemu RIS pokazujący, w czasie rzeczywistym warunki i natężenie ruchu na Odrze. 

Informacje dotyczące administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą 

przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin (dalej „UŻŚ”). 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 

korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: 

iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO* - realizacja zadania 

wykonywanego w interesie publicznym.  

Cele zastosowania monitoringu wizyjnego to:

− zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków na śródlądowych drogach wodnych, 

− ochrona mienia administrowanego przez UŻŚ, 

− zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników śródlądowych dróg wodnych oraz postronnych osób 

trzecich przebywających na terenie lub w bezpośrednim otoczeniu kamer należących do Centrum 

RIS, 

− otrzymywanie, w czasie rzeczywistym, informacji o warunkach i natężeniu ruchu na drogach 

śródlądowych, 

− zapewnienie i zwiększenie ochrony przeciwpożarowej, 

− ochrona środowiska naturalnego.  

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych, w formie nagrań, mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na podstawie umowy 

powierzenia danych oraz osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes 

realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez 

kamery systemu. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przechowywania danych 

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne 

maksymalnie przez okres do 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń 

i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie 

nadpisywane. Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia 

 
*Rozporządzenie 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). 

 



sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega 

tylko obraz (bez dźwięku). 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Posiadają Państwo: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących na podstawie art. 15 RODO, 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 21 RODO. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony 

Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty 

elektronicznej: iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, 

może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o dostęp do nagrania wskazując dokładną datę oraz czas 

i miejsce zdarzenia. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane przez administratora 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 


