KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM
W CZĘSTOCHOWIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także
o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się
mailowo, pod adresem: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.
3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
monitorowanym
4. Podstawą przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
5. Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowy obowiązek przebywanie na terenie objętym
monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu
wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu
i kradzieży mienia:
1) na wniosek osób trzecich,

2) na wniosek organów prowadzących postępowania,
3) na wniosek Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie.

6.
7.

8.
9.

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na
pisemny wniosek złożony do Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie. Zabezpieczone dane
z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie
zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych
przepisów.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały
zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w
wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem
sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma następujące możliwości:

1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

