MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego
w Olsztynie, z siedzibą ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@olsztyn.ap.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób
przebywających na terenie Archiwum oraz zabezpieczenia mienia.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony
interes administratora, tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz art. 22 i 23
Kodeksu Pracy.
5. Monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych oraz holu na każdym piętrze
budynku, pomieszczenie pracowni naukowej, chodnik przed wejściem do Archiwum oraz
teren parkingów.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości
nagrań) maksymalnie do 14 dni.
9. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a także do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
10.Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
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11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie
Archiwum Państwowego w Olsztynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie
danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy
udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Archiwum
Państwowego w Olsztynie.

