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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM                    

MONITORINGU WIZYJNEGO  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

[Ogólne rozporządzenie o ochronie danych] dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych z systemu monitoringu wizyjnego  jest       Biblioteka - Centrum Kultury 

Dominów ul. Rynek 1,  reprezentowana przez dyrektora 

2.  Administrator Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) p. 
Agnieszkę Parol z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Może 
się Pani/Pan skontaktować z IOD pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email wysyłając 
wiadomość na adres: iod@pcat.pl. lub telefonicznie 518999965. 

 

3.Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie budynku i wokół 

niego ,   niedopuszczenie do zniszczeń oraz ewentualnych  kradzieży. 

4. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora. 

5. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres  14 dni. Przetwarzanie danych 

osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:   

1) pomieszczenia w skansenie, świetlicy , wiacie  

2) teren wokół budynku, parking  

5. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 7.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo żądać od 

Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych, wglądu w rejestr oraz prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Wchodząc na teren obiektu Brama – Wieża w Dominowie wraz ze świetlicą kulturalno-turystyczną 

oraz wiatą wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez system 

monitoringu wizyjnego. 
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