Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie
Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)
dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.
2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 91 42 54 926 lub adresem email:
iod@pupszczecin.pl.
3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez administratora w celu ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników urzędu i osób przebywających na terenie
monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 222 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodek pracy – (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. ).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać
udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe - wizerunek będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci
obrazu z monitoringu wizyjnego oraz będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których
zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesiące od dnia
nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa – termin zniszczenia nagranego obrazu ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich kopii, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane.
11. Wchodząc w obszar monitoringu wizyjnego na terenie urzędu decyduje się Pan/Pani
dobrowolnie na udostępnienie swoich danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3.

