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MONITORING 
WIZYJNY! 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 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. Urz. UE L119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO - informuję, że:                                                                                                                                                       

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Ludwika 

Solskiego 71, 64-100 Leszno, reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: info@archiwum.leszno.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora, tj. Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Ludwika Solskiego 71, 64-100 Leszno. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu:  

iod@archiwum.leszno.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane pozyskane z systemu monitoringu będą przetwarzane na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

 art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników oraz ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Archiwum na 

szkodę; 

 art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259 ze zm.) w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa mienia państwowego;  

5. Monitoring wizyjny obejmuje: wejścia i wyjścia z budynku, trakty komunikacyjne (korytarze, hole), czytelnie i salę wystawienniczą oraz 

teren wokół budynku. Pomieszczenia i obszar objęty monitoringiem oznaczone są tabliczkami z napisem: ,,UWAGA - MONITORING 

WIZYJNY’’. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni oraz pomieszczeń socjalnych. 

6. Dane osobowe w postaci wizerunku rejestrowane są przez kamery nagrywające obraz bez rejestracji dźwięku.  

7. Zapis obrazu z monitoringu przechowywany jest przez okres nie dłuższy jak 3 miesiące od dnia nagrania. 

8. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 7, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników 

i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, 

np. w przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

9. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcą danych mogą być również osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków, a także podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi 

informatyczne oraz konserwacji urządzeń monitorujących. 

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do: 

 dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO; 

 sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

 usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

 ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-), ul. Stawki 2 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu decyzji, w tym profilowaniu. 
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