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KLAUZULA INFORMACYJNA 

monitoring 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  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 (ogólnego rozporządzenia o  ochronie 

danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuje, że na terenie DPS w 

Janowicach Wielkich umieszczono kamery monitoringu wizyjnego: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ulica Chłopska 1, 58-520 

Janowice Wielkie, REGON 230853813;  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl  

lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@dpsjanowicewielkie.pl 

lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.  

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia   

pracowników i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e  RODO  

jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring  

wizyjny zorganizowano zgodnie  z przepisami art. 4b. 1.ustawy o samorządzie powiatowym. 

5. Monitoringiem objęto teren zewnętrzny będący we władaniu Administratora. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę informatyczną 

Administratora, oraz inne podmioty, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających  

z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organy uprawnione do otrzymywania danych  

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym. Po tym okresie nagrania są  

nadpisywane przez kolejny zapis. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu  

prowadzonym na podstawie prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wskazany wyżej ulega  

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia, prawo do animizacji wizerunku 

o ile Administrator wykaże taką możliwość, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Posiada 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. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


