KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) - RODO,
informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego
stosowanego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin jest
Wojewoda Lubelski.

2.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z inspektorem
ochrony danych:




listownie: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
telefonicznie: 81 74 24 111
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lublin.uw.gov.pl

3.

Celem przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest zapewnienie
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Urzędu, ochrony informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić organ - Wojewodę Lubelskiego lub klientów Urzędu na szkodę, ochrony mienia
będącego własnością Urzędu.

4.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 5a ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym) i art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj.
przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze oraz zadanie jest
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

5.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa np. Policji, Prokuraturze, Sądom.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub
w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu lub
powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – do czasu prawomocnego jego
zakończenia – w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

7.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

8.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

9.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
będą podlegać profilowaniu.

