KLAUZULA INFORMACYJNA ‐ MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana wizerunkowych danych osobowych jest Fundacja
„Health&Education” Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy ul. Warty 21,
57‐300 Kłodzko;
2. Z Administratorem można się kontaktować:
 telefonicznie pod numerem: 74 662 90 56;
 mailowo na adres skrzynki: klodzko@medyk.szkola.pl
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
4. Wejście na teren Administratora wiąże się z rejestracją wizerunku w systemie
monitoringu wizyjnego obejmującego teren i obiekty należące do Wyższej Szkoły
Medycznej w Kłodzku oznaczone widocznym symbolem graficznym;
5. W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzany jest wyłącznie wizerunek (bez rejestracji
audio) osób przebywających w obszarze monitorowanym oraz tablice rejestracyjne
pojazdów;
6. System monitoringu pracuje w trybie ciągłym, zapewniającym stały podgląd i rejestrację
obrazu;
7. Dane osobowe przetwarzane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób
przebywających na terenie monitorowanym i ochrony mienia objętego systemem
monitoringu, w tym zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia;
b) Kodeks pracy na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych;
9. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z
wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
10. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Pani/Pana dane mogą być
przechowywane przez okres dłuższy, gdy nagranie jest lub może być dowodem w
postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów prawa karnego lub
cywilnego ‐ do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
12. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania;
13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
14. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary:
 teren znajdujący się przed wejściami do budynku;
 plac parkingowy należący do Uczelni;
 korytarze i klatki schodowe;
 sale wykładowe

