KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest:
 Prezes Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze,
2. Dane kontaktowe Administratora:
 Al. Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 67 12 401;
e-mail: bp@kamienna-gora.sr.gov.pl
3. Powołany Inspektora Ochrony Danych - Rafał Guzik, kontakt: abi@vp.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 54 § 2 Ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych, art.22² § 1 Kodeksu pracy oraz Ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na
podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom realizującym zadania w imieniu
Administratora.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni. Państwa dane mogą być
przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być
dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Monitoring wizyjny zainstalowany jest w budynku sądu: Al. Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna
Góra. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary:
 teren znajdujący się przed głównym wejściem oraz część chodnika i ulicy przyległych do
budynku;
 plac parkingowy należący do sądu;
 wejścia do budynków sądu;
 korytarze i klatki schodowe w budynku sądu;
 sale rozpraw sądowych;
 pomieszczenie Biura Obsługi Interesantów;
 czytelnie akt.

