
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem 

monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z 

siedzibą 43 - 385 Jasienica 1360.  

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod iod@gokjasienica.pl 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z obserwowaniem i rejestrowaniem 

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu zapewnienia porządku publicznego i 

bezpieczeństwa pracowników oraz mienia, zgodnie z artykułem art. 22² § 7-9 Kodeksu pracy. 

IV. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest 

art. 6 ust. 1 lit c - RODO. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez max. 30 dni (lub do wcześniejszego 

nadpisania), a następnie będą usunięte.  

VI. W przypadku, w którym  nagrania  obrazu  stanowią  dowód  w postępowaniu prowadzonym  na  

podstawie  przepisów prawa  lub  pracodawca  powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 

w wyżej wymienionym postępowaniu, termin określony w pkt. V ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

VII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych jest kwestionowana. 

VIII. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. E  RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

IX. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

X. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
XI. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

XII. Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

XIII. Zbieranie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 


