Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu z siedzibą, ul. Mickiewicza 33, 33-340
Stary Sącz.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: radca @ kancelariaepd.pl
3. Państwa dane osobowe z monitoringu wizyjnego (wizerunek) będą przetwarzane w celu:
zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w uzasadnionym interesie Administratora.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa np. organy ścigania oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
Administratora.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez
okres nie dłużej niż 50 dni od dnia zarejestrowania nagrania, chyba że zapis monitoringu
obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas
dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub dłużej
jeżeli wynikać to będzie z przepisów obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

