Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO),
informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą
w Krakowie, ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, tel.: (12) 293 1000; fax: (12) 293 1090; email:
wiw@wiw.krakow.pl.
Inspektor ochrony danych:
Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
iodo@wiw.krakow.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych,
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
ochrony osób i mienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: Art. 222 § 1
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Monitoringiem wizyjnym objęto obszar
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Brodowicza 13 – budynki
oraz obszar wokół nich.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze
danych i są dostępne przez 14 dni;. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji
i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Krakowie zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają
bezpieczeństwu, życia i zdrowa pracowników, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych.
Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny
wniosek złożony do administratora danych.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email:
kancelaria@uodo.gov.pl.

