
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 

stosowanego w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 

ul.  Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 

75 63, e- mail:  kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:  iod@instytutkorfantego.pl. 

3. Obraz z monitoringu podlega rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa. 

4. Dane z rejestracji są przechowywane przez Administratora i nadpisywane w odstępie trzech dni od 

dnia rejestracji. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w  postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić 

dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe  podlegają zniszczeniu. 

5. Odbiorcą danych jest ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów nadzorująca działanie 

monitoringu. Odbiorcą mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

6. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo do informacji o istnieniu monitoringu, dostępu 

do nagrań w uzasadnionych przypadkach,  prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;  prawo 

do przetwarzania danych przez ograniczony czas. Osoba zarejestrowana ma również prawo do 

ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba że przepisy odrębne stanowią 

inaczej.  

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane z rejestracji nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


