Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku
dotycząca Monitoringu Wizyjnego
Zgodnie z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

1.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej ADO jest Starosta Brzeski,
mający siedzibę w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, Nr
telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl

2.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

W Starostwie Powiatowym w Brzesku wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem ADO (32-800
Brzesko, ul. Głowackiego 51), bądź e-mail: iodo@powiatbrzeski.pl

3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH I PODSTAWA
PRAWNA

Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu
dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia terenu Starostwa Powiatowego w
Brzesku oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na jego
terenie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje:
- monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, część ciągów
komunikacyjnych zewnętrznych, windy,
- monitoring dostępu: wejście do serwerowni, punktu paszportowego i
kancelarii tajnej.

4.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5.

SPOSÓB REJESTROWANIA OBRAZU

Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające
obraz w sposób ciągły lub w wyniku pojawienia się ruchu w obszarze
monitorowanym. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu
rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych oraz poruszających się po
obiektach Starostwa Powiatowego w Brzesku.

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Przekazywanie do tzw. państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku
Pani/Pana danych osobowych nie jest planowane.

7.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 25 do 40 dni.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej), prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do otrzymania kopii tych
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w formie pisemnej (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) lub elektronicznej (kancelaria@uodo.gov.pl; telefon: 22 531-03-00). Prawo
takie przysługuje Pani/Panu wtedy, kiedy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem
ustawowym bądź umownym, mogą być także warunkiem zawarcia umowy, do
których Pani/Pan będą zobowiązani: obowiązek ustawowy – dane osobowe
konieczne w celu realizacji zadania ustawowego; wymóg umowny – dane
osobowe konieczne w celu realizacji warunków umowy; warunek zawarcia
umowy – dane osobowe konieczne w celu zawarcia umowy.

11.

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM
PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą podlegały profilowaniu.

8.

9.

Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie
obiektów Starostwa Powiatowego w Brzesku. Na terenie Starostwa Powiatowego w Brzesku znajdują się odpowiednie
oznaczenia wskazujące, że „Obiekt monitorowany”.

