Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie z siedzibą przy
ul. Przemysłowej 4, 62-510 Konin w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym
ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4,
62-510 Konin (w dalszym ujęciu jako WSCKZiU).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek
Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk.konin.pl.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
ODBIORCY DANYCH:
Zapis z monitoringu może być udostępniony w ściśle określonych przypadkach organom policji
oraz pozostałym uprawnionym do pobrania zapisu organom ścigania w związku z prowadzonymi
przez te organy postępowaniami oraz pozostałym podmiotom upoważnionym do odbioru tych
danych na podstawie przepisów prawa.
CZAS PRZETWARZANIA:
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane są przez okres 11 dni. Po upływie tego
okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają
zniszczeniu z wyjątkiem sytuacji w których zajdzie uzasadniona konieczność dłuższego
przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania
przygotowawczego bądź innego postępowania prowadzonego przez upoważnione organy
publiczne zgodnie z przepisami prawa. Wówczas nagrania zostaną zabezpieczone, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
• prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji obrazu
z monitoringu wizyjnego tym samym odmowa udostępnienia danych skutkuje brakiem możliwości
korzystania z zasobów WSCKZiU.
* Mowa o: Rozporządzeniu 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

