
 

KLAZULA INFORMACYJA – MONITORING WIZYJNY 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 

(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, w zakresie stosowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego monitoringu wizyjnego: 

1) administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator). 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 

3) dane osobowe w postaci wizerunku, osób których dane dotyczą przetwarzane będą w celu 

realizacji przepisów prawa, tj. w celu ochrony mienia Województwa przy wykonywaniu 

zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz w celu określonym przez wewnętrzne 

regulacje, tj. w celu poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania niepożądanym zdarzeniom  

i wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń oraz możliwości podjęcia odpowiednich 

działań prewencyjnych lub interwencyjnych. 

4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. art. 60a Ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. rok 2018 poz. 913, dalej: 

UoSW) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Rok 2018, 

poz. 966 i 1000, dalej: KP). 

5) dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania lub innym służbom 

uprawnionym do uzyskania nagrań z monitoringu w zakresie regulowanym przepisami 

prawa. 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa - 

nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej 

(art. 60a ust. 4 UoSW i art. 222 § 3 KP). 

7) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak 

również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest 

wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji ww. celu. 
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